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 بةرايى

ئةم كتيَبة، يةكيَكة لةبايةخدارترين و دةوَلةمةندترين ئةو كتيَبانةى لةبارةى ميَذووى كورد 
لةتوركيا بةتايبةتى و بزوتنةوةى رزطارخيوازى طةىل كورد بةطشتى كةلةدواين دةيةى هةزارةى 
زى دووةم و سةرةتاى دةيةى هةوةَلى هـةزارةى سـيَيةم لةاليـةن نووسـةريَكى ثيَشـكةوتووخوا     

بةرةطةز توركمان خواليَخؤشبوو دكتؤر ئيرباهيم داقووقييةوة هاتؤتة بةرهـةم. داقـووقى، وةك   
لةبةرايى كتيَبةكةيدا دةَليَت، هةوأل و كؤششيَكى زؤرى داوة بؤ دؤزينةوةى ئةو ديكيؤميَنت و 

وةيـة.  بةَلطةنامة عومسانى و توركيانة كةيارمةتييان داوة بؤ بةئةجنامطةياندنى ئـةم ليَكؤَلينة 
نووسةر بةشيَوةيةكى بابةتى و زانستييانة و دوور لةهةر دةماريَكى رةطةزى لةكيَشـةى رةواى  
طةىل كورد لةتوركيا كؤَليويةتةوة و ذيرانة دةستنيشانى ئـةو دةرد و مةينةتييانـةى كـردووة    
ــؤنطةى سياســةتى عةســكةرتارييةت و    ــة لةس ــةم وآلت ــورد ل ــورك و ك كةهــةردوو طــةىل ت

تووندرؤيى ناوةندة تورانيزمييةكانة وةبةدةسـتيانةوة دةنـاَليَنن و بةتونـدى و    رةطةزثةرستى و 
بةثشتبةسنت بةبةَلطةى ميَذوويى ئةو رةفتارة شؤظيَنيستيانةى دةرهةق بةطةىل كورد لةم وآلتة 
ثيادةكراوة رةتكردؤتةوة و زؤر بةطةشبينييةوة دةرِوانيَتة ئايندةى كورد لةتوركيا و ثيَـى وايـة   

يَطا بؤ ضارةسةركردنى كيَشةى كـورد لـةم وآلتـةدا ضارةسـةرى ئاشـتييانة و لـيَكرت       باشرتين رِ
كورد، كةئةويش زؤر نزيكة و بةهةوأل  -حاَليبوونة. لةسةر بنةماى دامةزراندنى فيدراَلى تورك

و تةقةآلى هزرظـان و ةـةرؤرانى هـةردوو طـةىل تـورك و كـورد و لةسـاى هـةل و مـةر  و          
طوشارى يةكيَتى ئةوروثاو راى طشتى لةتوركيا و هـةموو جيهـان    سيستةمى نويَى جيهانى و
 ديَتة دى بة تةماى خوا.

                                                                                                   
 )وةرطيَرِ(
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 ثَيشةكى
 

فادارى و جلوبةرطى ثاك و ثؤشتة هةر لةمنداَلييةوة، ئازايةتى و راستطؤيى و ئةمةك و وة
و جياوازى برا كوردةكامن بةدأل بـوو، نـةخوازة ئـةو دةمـةى دةهاتنـة دوكانةكـةى بـاوكم بـؤ         
دابينكردنى ثيَداويستييةكانى ماَلةوةيان، بةَلكو هةنديَك لةئاةاكانى هؤزانى كاكةيى و داودة 

سـةردانى )حةمةبـةقاأل(ى    و تاَلةبانيى دانيشتووى طوندةكانى دةوروبةرى شارؤضكةى داقـوق، 
باوكميان دةكرد و هةرضييةكيان ثَيويسـت بايـة، بةقـةرز لَييـان دةكـرِى، ذمارةيـةكيش لـةو        
ئاةايانة شةوى شةممةيان لةماَلةكةى ئيَمة وةسةردةبرد، بـؤ ئـةوةى سـةرلةبةيانى زوو بتـوانن     

هيَشـتا  سةردانى دايةرةكانى دةوَلـةت لةقـةزاى داقـوق )تـاوك( بكـةن، منـيش كةئةوكاتـة        
لةقؤناةى سةرةتايى ساآلنى بةرايى خويَندمندا بووم، طويَم بؤ بـا  و بةسـةرهات و حةكايةتـة    
دوور و دريَذةكانيان لةطةأل باوكم، هةَلدةخست و بةمةعشـةرةت و دانيشـنت و شةوضـةرةكانيان    

 شاد و كةيفساز دةبووم.
انطيَز )شةهاب(ى جووتيارة بةآلم، ئةم ويَنا شريينةم بةالوة رةوييةوة، كاتيَك كةسيَكى شةرِ

دراوسآ و ئازاكةى خةَلكى شارةكةمى كوشت و الشةكةى بةرؤذى نيوةرِؤ فرِآ داية نـاو ئـاوى   
رؤخانةوة و بةرثرسة حكوومييةكانيش لةهةمبـةر ئـةم تاوانـة قيَـزةون و بَلكـةى كةلةسـاَلى       

 روويدا، كرِ و بيَدةنط بوون. 0960
انـدمى و شؤرِشـيَكى تونـدى لةهةناومـدا لـةدذى      جا، ئةم رووداوة بؤطةنة لةناخـةوة هةذ 

دةرةبةط و ستةم و زؤردارى هةآليساند، وةىلَ دةمبينى ئةو كوردة سـادة و رة  و رووتانـةى   
شارةكةم قوربانيى دةسـتى ئـةو جـةور و سـتةمةن، بؤيـة بوومـة هاوبةشـى سـؤز و ةـةم و          

و دوايـة  وةك قوتـابى    خواستةكانيان. كة لة توركيا ، هةىل مانةوةم وةك ديثلؤماتكاريَك
( ساأل بؤ رةخسا، توانيم ئةو ديكيؤميَنت و بةَلطةنامة و سةرضاوة 0دكتؤرا بؤ ماوةى ثرت لة )
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و كتيَب و طؤظار و رؤذنامانة بدؤزمةوة كةيارمةتيم دةدةن بؤ ليَكؤَلينةوة لةكؤمةَلطةى توركى 
لةوانةيـة زيَـدةرؤييم    لةرووى سياسى و ئـابوورى و كؤمةآليـةتى و رؤشـنبريييةوة.. تةنانـةت    

نةكردبآ ئةطةر بيَذم من يةكةمني نووسةرم لة جيهـانى عارةبيـدا كةئـةو بةَلطةنامانـةم اليـة      
دةربارةى توركيا و كتيَبخانة تايبةتييةكةم ثيَوةيان دةوَلةمةنـدة، سـةرةرِاى بـوونى كاسـيَتى     

 دةنط و ويَنة طةىل فؤتؤطرافيش.
عومسانى و توركيانة لةخؤ دةطريَت كة لةو كتيَبانةى ئةم كتيَبة، بةشيَكيش لةو بةَلطةنامة 

لةبارةى كورد بةطشتى و كوردى توركيا بةتايبةتى دانراون، ئاماذةيـان ثـآ نـةدراوة. يـاخود     
 ناويان نةهاتووة.

لة كةونارترين ضاخةكانى ميَذووةوة، لة سيَطؤشـةى   -وةك هةموو طةالنى ناوضةكة -كورد
ض بةَلطةنامةيـةك نـةيتوانيوة نـامؤبوونى كـورد لـة وآلتـى       )هةكارى(دا بوونيان هةبووة و هي

ئةنادؤأل بسةمليَنآ، بةَلكو سةرضاوة كؤنةكان ئاماذةيان داوة كة ئةوان )واتة: كورد( دانيشتوانى 
ئةو ناوضةية بوون و وةكو بابلى و ئاشوورييةكان و ئةوانيرت، خاوةنى هةريَم و شار و خوداوةنـد  

 بووطن. و ثاشاطةىل تايبةت بة خؤيان
جا ئةطةر بريؤكةى )نةمريى( بة الى فريعةونةكانى ميسرةوة طوزارة بيَت لة هةَلكشان لـة  
زةوييةوة بة ريَطةى بونيادنانى هةرةمةكان و هةرسآ ماكى، كاهني و ثادشـا و خوداوةنـدةوة،   

تة بةرجةسـ  -وةكو طةالنى وآلتى دوو رووبارةكة و ئةنادؤأل -ئةوا ئةم بريؤكةية بة الى كوردةوة
لة ثريؤز راطرتنى زةوى دةكات بة ريَطةى هةر ضوار ماكى: زةوى، شار، كاهني )سةرؤكى هـؤز  
يان كةسايةتى ثايةبةرز(، )ثادشا( يان )خوداوةند(، دةبينني )كوردا( يان )كورتا( ناوى هةريَم و 
شاريَك، ثاشان ناوى ثاشـايةك يـان كةسـايةتييةكى ثايةبـةرز و نـاودار بـووة، ويسـتوويةتى        

ردةكان يةكبخات، هةروا ناوى خوداوةندى كوردةكانيش بووة، وةك ئةو ئاشـوورييانةى كـة   كو
ناوى خؤيان لة ناوى )ئاشوور(ى شارةكةيانةوة وةرطرتووة، لة هةمان كاتيش ناوى ثاشـاكانيان  

 )ئاشوور ثانيثال...هتد( و ناوى خوداوةندةكةشيان بووة.
و ذيارى هـةىل ئـةوةى بـؤ نةرِةخسـا      ئةطةرضى، طةىل كورد بةهؤى هةلومةرجى هةريَمى

دةوَلةتيَك يان ئيمثراتؤرييةتيَك بة ناوى خؤيةوة لة ناوضةكة دامبةزريَنآ، وةىلَ تـوانى بـةر لـة    
سىَ هةزار ساأل لةمةوثيَش قةوارةى نةتةوةيى و زمانى تايبةت بة خؤى و ئةو  1111نزيكةى 

ديـرؤك و نةبةردييـةكانى دةكـات.     فؤلكلؤرةى بثاريَزآ كة با  لة قارةمانيَتى و سةروةرى و
( سـاَلى  001بةآلم ميَذووى نويَى كورد لة دةوَلةتى عومسانى و توركياى هاوضةرخ بة دريَـذى ) 
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رابوردوو بة خويَن و دةربةدةرى و ئازار و سرِينةوةى ثيَناسة نةتةوةييةكـةى تؤمـاركراوة. ىلَ،   
ــ     ــة دةس ــاتوون ل ــة ثيَكه ــا ك ــدةكانى توركي ــا و هؤةةن ــاوة دان ــزرى  ثي ــاوةن ه تةبذيَرى خ

ثيَشكةوتووخوازى ئةم وآلتة، ئةمرِؤ بة بانطةشةكردنيان بـؤ دانثيَنـان بـة مافـة نةتـةوةيى و      
سياسييةكانى طةىل كورد لة توركيا هةوأل دةدةن الثةرِةى رابوردووى ثرِ ئيَش و ئازارى ذيـانى  

نةتييـةكانيان بيَـنن.   هةردوو طةىل تورك و كورد لة وآلتى ئةنادؤأل، داخبةن و كؤتايى بـة مةي 
ئةجنومةنى ئةوروثيش مةرجى ئةوةى بؤ توركيا دانا، كة ثيَويستة كيَشةى كورد لة وآلتةكةيدا 
بة ريَطاضارةى ئاشتييانةى دميوكراتى ضارةسةر بكات ئةطةر بة رِاسـتى دةيـةويَت بيَتـة رِيـزى     

. )عةبـدوَل   يةكيَتى ئـةوروثاوة،، سـةرةرِاى ئةمـة، وياليةتـة يـةكطرتووةكانى ئـةمريكا       
ئوجاالن(ى رابةرى ثارتى كريَكارانى كوردسـتانى بـةو مةرجـة رادةسـتى ئةنكـةرة كـرد كـة        
نةكوذرآ و بدريَتة دادطايةكى عاديالنة لة توركيا بؤ ئةوةى ثارتةكةى لة خةباتى ضةكدارييةوة 
بطوازيَتةوة بةرةو خةباتى سياسـى ئاشـتييانة، وةك ريَطـا خؤشـكردنيَك بـؤ ضارةسـةركردنى       

كوردى لـة   -كيَشةى كورد بة شيَوةيةكى ئاشتييانة و لة ضوارضيَوةى فيدرياليزمييةكى توركى
ثَيناو دامةزراندنى دةوَلـةتيَكى توركيـايى ئـةوروثى دميـوكراتى خـاوةن دامـةزراوة طـةليَكى        
دةستوورى برِواى هةبيَت بة مافى مرؤظ و كةرامةتى هاوآلتييان لة هةر شويَنيَكى ئـةم وآلتـة   

ة ستةم و زؤردارى و وةسايةتى دةوَلةت. كتيَبـى )كوردةكـانى توركيـا( تؤمارطةيـةكى     دوور ل
دةوَلةمةندة لةبارةى ميَذووى كوردةوة لةو رؤذطـارةوةى ئاشـوورييةكان بـة نـاوى )كـوردؤ(وة      
ئاشنايان بوون، تـاوةكو ئـةم رؤذطارةمـان لـة ليَكؤَلينـةوةى ديكيؤمَينتـارى ئـاركيؤلؤذى و        

ةوارم بةشـدارييةكى سـادة و خاكةرِاييانـةى كردبـآ بـؤ تيشكخستنةسـةر       ميَذووييدا، ئوميَد
 كيَشةى طةىل كورد لة توركيا بة تايبةتى و بزوتنةوةى رزطارخيوازى كورديش بةطشتى.

 
 1110-6-00ظيةننا                      
 ئيرباهيم ئةليا  داقووقى                        
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 بةشي يةكةم
 ةنديي نيَوان دؤلَي دوو رووبارةكةءكوردء ثةيو

 وآلتي ئةنادؤألء ئيَران
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 دةروازة
 

زؤربةي ئةو تويَذينةوانةي لة بارةى دةوَلةتي عومسانييةوة كراون ، بةثلةي يةكةم جةختيان كردؤتـة  
ــذووييء ســةربازي، بؤيــة ليَكؤَلينــةوة ئةتنؤطرافييــة عومسانييــةكان تــاوةكو ئــةم   ســةر اليــةني ميَ

بآ ئـةوةي كةسـيَك مشـووريان خبـوات، هـةروا ماونةتـةوة، ئةمـة  لةبـةر كـةمييء          رؤذطارةمان 
دةطمةنيي ئةو سةرضاوانة لةاليةكء لةاليةكي تريشةوة، زؤريَك لةو سةرضاوانةي ثةيوةسنت بـة كؤمةَلـة   
ئةتنيكييةكانةوة، لة ئةرشيفي سةرؤكايةتي وةزيران يان لـة تؤمارةكـاني تـاثؤء فةرمانـة سـوَلتانيية      

 كاندا، تةقةتكراون ء ثاريَزراون.رؤذانة
ليَرةشةوة، طةيشنت بةو سةرضاوانة، يان ويَنةطرتنيان، ياخود وردبـيين كردنيـان، كـاريَكي ئاسـان     
نيية، يةكةم لةبةر ئـةو مـاوة زؤرةي ثيَويسـتة بـؤ بـة ئةجنامطةيانـدني ئـةم جـؤرة ليَكؤَلينةوانـةء          

وةء كةمايةتييانة نراون كة دانيشـتواني وياليةتـة   دووةميش لةبةر زؤريي ئةو ناوانةي لةو كؤمةَلة نةتة
عومسانييةكانن بة هؤي فرةيي نووسةرء كؤثيكاراني نـاوي ئـةو هـؤزء خيَ نـة. بؤمنوونـة: كـورد وةك       
كؤمةَليَكي ئةتنيكي، ضةندين ناويان ليَ نراوة، وةك: كـورد، كـوردي، كـوردىل، كوردلـةر، كوردلـةر      

، كورد حمةمةدىل، كورد مةهماتلى، كـوردجى، قةوجـة كـورد،    مورتانا، كورد مةمحودلو، كورد قانلى
 قةرةجة كوردلو، قةرة كوردلو، كوضك كورد، مةهماتلى، توركمان ئةكرادى ، كرمانج.

( ناوانةي كة تايبةت بة كـوردةوة نـراون، دةبنـة ئاسـتةنط لـةثيَش بةئةجنامطةيانـدنى       07ئةم )
سـةرةرِاي ثـةرتء ب ويـي زانيـاريي تايبـةت       تويَذينةوة طةلي تايبةت بـة هـؤزء عةشـريةتةكانيان.   

لةبارةيانةوةو دابةشـبووني زانيارييـةكاني تايبـةت بـةوان بةسـةر ضـةندين سةرضـاوة كـة لةناوضـة و          
 شويَنةيلي جياجيا لةهةموو وآلتي توركيا ثاريَزراون.

يرةوة ذمارةي ئةو خيَ نةي لةو رووبةرة فراوانة نيشتةجآ بوون كـة لةضـياكاني )وةهـران( لةجـةزا    
ئـةم  [بطرة تا دةطاتة لةوةرِطاكاني قةتيفء ئيكساء لة)بولكان(يشةوة بةرةو )الربع اخلالي( دريَذ بؤتـةوة 

( خيأَلء عةشـريةتء  7111، دةطةيشتة )]رووبةرانة  وياليةتةكاني دةوَلةتي عومسانييان ثيَك دةهيَنا
ةرينانة، جيـاوازيي نيَوانيشـيان   كؤمةَلةي ئةتينء هةموويان دابة  بووبوون بةسةر ئةو رووبةرة ثانء ب

 تةنها برييت بوو لةثلةى ثيَشكةوتين ذياريء شيَوازي طوزةرانء ذياني كؤمةآليةتيء زمان.
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بة  بةحاَلي ئةو خيأَلء عةشريةتانةي لة سةرضاوة عومسانييةكاندا ناويـان هـاتووة، بـرييت بـوون     
ــةركة      ــار ء ض ــارةبء ف ــانء ع ــوركء توركم ــريةتةكاني: ت ــةخيأَلء عةش ــةرء  ل ــةتارء بةرب ء ت

( 189قةرة ء...هتد. ذمارةي خيأَلء هـؤزة كوردةكـانيش لـةناو دةوَلـةتي عومسـاني، طةيشـتبووة )      
 خيأَلء عةشريةتء دابة  بووبوون بة سةر ناوضةكاني:توركياي ئيَستاء عيَراقء سورياء لوبنان.

هةنـديَكيان نـاوي   ئةطةر ضاويَك بة ليسـيت خـيأَلء عةشـريةتة كوردييةكانـدا بطيَـرِين، دةبيـنني       
سةرؤكةكانيان هةَلطرتووة، وةك: مووسابةط، مةمحوودي، بايةزيـد، نيعمـةت، رةجيلـو، شـيَو داود،     
شيَو حةسةنلو، ميكاي ن...هتد. ذمارةيةكيش لة ناوي خيََلةكان بة ناوي ئةو طوندء شارانةوة هـاتوون  

ى دةسـتيان لـة ذيـاني كؤضـةري     كة خيََلة كؤضةرييةكان تيَيدا نيشتةجآ بوون، ثا  ئةوةي بـة تـةواو  
هةَلطرتووةء لةو شويَنانة جيَطريبوون، وةك: )شيَخانء شـارةبانء ئـةمران( لـةعيَراقء )مـةمحوودليء     

 ئولوو ء طةرطةرء سرو ( لةتوركيا.
لةبةر طرنطيي تويَذينةوة لة سةر بابةتي كورد لةتوركيا، ثيَويستة بةر لة هةموو شتيَك، يةكـةاار  

ينةوة ئةتنؤطرافييـةكاني وياليةتـة عارةبييـةكان لـة سـةردةمي عومسـاني بـزانني،        سةرضاوةكاني تويَذ
ثاشانيش ليَكؤَلينةوة لة سةر كورد وةك كةمايةتييةك لة كؤماري توركياي هاوضةرخ بكـةين. رِةنطـة   
 مرؤ واي بة خةياَلدا بآ: تويَذينةوةي ئةتنؤطرايف بة مانا فةرهةنطييةكةي بة واتاي ليَكؤَلينـةوة لـةخوو  
ء نةرييت رِةطةزةكانء ضةشين طوزةرانيان بيَت، وةليَ ضـةمكي نـوآ سـةبارةت بـةم ليَكؤَلينةوةيـة،      
جةخت لةوة دةكات: ئةم ليَكؤَلينةوةية ثيَويستة كؤمةَلةي مرؤيي لة النكةوة بطـرة تـاوةكو نـاو طـؤرِ     

مـةكاني باسكردنيشـي   بطريَتةوة. ليَرةشةوة ئاسؤي ليَكؤَلينةوةكان زياتر ثةرةي سةندء ريَبـازء ثرؤطرا 
فرةييةكي زؤريان بةخؤوة بيين، ئةمة  ئةو مةسـةلةية بـوو ليَكؤَلـةرةواني تـورك لـة سـةرةتاكاني       
سةدةي بيستةمةوة ئاورِيان ليَدايةوة، كاتيَك بة طرنطيثيَدانةوة روويان كردة ليَكؤَلينةوةي فؤلكلـؤر لـة   

ةطناتيؤ  كونو (ي زاناي فةرةنسا  لـةم  (ةوة. تويَذينةوةكاني )ئ0918دةوَلةتي عومساني لة ساَلي )
 بوارةدا بة ثيَشةنط دةذميَردرآ.

بةآلم بةرثابووني كوودةتاي عومسانيء هاتنـة سـةر دةسـةآلتي حيزبـي ئيتيكـادء تـةرةقيء ئـةو        
رِووداوانةي لةطةَليدا هاتنء دواية  ضووني دةوَلةتي عومساني شان بة شاني ئيمثراتؤرييـةتي ئةَلـةمان   

ي جيهاني، وايانكرد ئةو ليَكؤَلينـةوة ئةتنؤطرافييانـة رابطرييَـنء ثاشـانيش تـاوةكو      بؤ شةرِي يةكةم
 ضاويان ليَ بثؤشرآ. 0911دامةزراندني كؤماري توركياي نوآ لة ساَلي 

بؤية ليَتويَذينـةوةء طـةرِان بـةدواي سةرضـاوةكاني ليَكؤَلينـةوة لـة سـةر كؤمةَلـة ئةتنييـةكاني          
ان تةنها لةو ديكيؤميَنتء بةَلطةنامة فةرمييانة خؤيان بينييةوة كـة  دانيشتووي وياليةتة عومسانييةك
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كؤماري توركيا ريزبةندى كردن و لة دةزطايةكى ئةمنيـدا ئةرشـيفى كـردن و ثاراسـتنى كـة ئـةويش       
)ئةرشيفي سةرؤكايةتيي وةزيران(ةء لة ئةستانة دةرطاي واآليـة بـؤ هـةموو تويَـذةرء ليَكؤَلـةريَك لـة       

 هان.هةموو سووضيَكي جي
(ســاَلي رابـوردوو، توانيمـان سةرضــاوةكاني   00لـة دةرةجنـامي تويَذينةوةكةمانــدا لـة ميانـةي )    

تويَذينةوةي وياليةتة عةرةبييةكان لة سةردةمي عومسـاني لـة رِووي كـارطيَرِيء سياسـيء ئـابووريء      
 كؤمةآليةتيء هزريء ثيشةييةوة، لةم خاآلنةي الي ثايني ضرِ بكةينةوة:

ايةتي ئةجنومـةني وةزيـران، تيـادا هـةموو بةَلطةنامـةء ديكيـؤميَنتيَكي       ئةرشيفي سـةرؤك  -0
 0908تايبــةت بــة ئيمثراتؤرييــةتي عومســاني لــة رؤذي دامةزراندنييــةوة تــا رووخــاني لــة ســاَلي 

 ثاراستووة.
 تؤمارطاكاني ئةرك ء ثةراويَزةكاني ئةو تؤمارطايانة. -1
 تؤمارطاكاني ئةركة سةربازييةكان. -1
 اني سكاآل سةربازييةكان.تؤمارطاك -6
 تؤمارطاكاني تابوورء كاداسرتؤ. -0
 تؤمارطاكاني نيشتةجيَكردني عةشريةتةكان. -0
 تؤمارطاكاني دارايي. -7
 تؤمارطةي عةشريةتء خيأَلء كؤمةَلة عومسانييةكان.-8
 ئينسكلؤثيدياي ئيسالمي. -9
 ئينسكلؤثيدياي توركي. -01
 ني عومساني.نووسراوةكاني ميَذوو ء رووداوةكا-00
 فةرهةنطي توركي، شةمسةدين سامي. -01
كتييَب هةوَلةكاني نيشتةجيَكردني عةشريةتةكان لة دةوَلةتي عومساني، جـةنطيز ئورهونلـو.    -01

 .0901ئةستةموولَ 
 .0979كتييَب هؤزة نيشتةنييةكاني ناو دةوَلةتي عومساني، جةودةت توركاي، ئةستةمووأل  -06
 دةرضوون. 0906-0918كلؤرييانةي كة لةميانةي ساَلةكاني ئةو تويَذينةوة فؤل -00
 راثؤرتي ليَذنةكاني دارِشتين سنوور لة نيَوان دةوَلةتي عومسانيء دةوَلةتي ئيَران. -00
تويَذينةوةكاني ديَرينةشناسـيء مَيـذووييء زمانـةوانيي تايبـةت بـة دةوَلـةتي عومسـانيء         -07

 دةوَلةتةكاني ناوضةكة.
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رةطةزشنا  يان ميَذووشناسي قةومء ميللةتةكان، يان ليَكؤَلةرةواني بنةضـةبن،  ميَذووناسةكان، ض 
لةو رؤذةوةي بة تؤماركردني ميَذوو ئاشنابوون تاوةكو ئةم رؤذطارةمان، رِاوبؤضـووني جياوازيـان هةيـة    
لةسةر رِةضةَلةكء نذادي كـورد بةشـيَوةيةك، ئيَستاشـي لةطةَلـدا بَيـت بؤضـوونيَكي يةكالكـةرةوةيان        

رنةبرِيوة سةبارةت بةم مةسةلةية. ئيَمة ثيَمان واية هؤكارء سةبةبكاري ئةم جياوازييـة دةطةرِيَتـةوة   دة
بؤ نةبووني ئةو شويَنةوارة ميَذووييء جوطرايفء ئةتنؤطرافييانةي كة بـة رِيَطةيانـةوة زاناكـان دةتـوانن     

 رِايةكي يةكالكةرةوة لةبارةي بنةضةي كوردةوة دةرخبةن.
ميَذووييةكان ئةو بةَلطـةء ديكيؤميَنتـة زانسـتييانةيان بـؤ نةثاراسـتووين، بـة        ئةطةرضي كتيَبة

طويَرةيان بتوانني رِايةك لةويـدي بـة باشـرت وةربطـرين، بـةآلم ميَذووناسـانى هاوضـةرخ فـرة تيـؤريء          
طرميانةيان دةربارةي رِةسـةني كـورد هيَناوةتـةوة. ئـةوان سـةملاندنةكانيان لـةناوة ميَذووييـةكان لـةو         

ضانةي كة قةومء هؤزاني كةونارا تيا نيشتةني بوونة يان لة ناو طةلي ئةو نةتةوانـةي لـة دةرِبرِينـدا    ناو
لةطةلَ واذةي كوردء كوردان ريَكء طوجناون، وةرطرتووة. بةآلم ئةو زانا بيانييانةى، لة ميَذووي كورديـان  

، واتا سامي نةذاد نـني. بؤيـة   ئةوروثييةكانة -كؤَليوةتةوة، كؤكن لة سةر ئةوةي كورد لةنةتةوة هيندؤ
بة ماكء ريشة لة عارةب يان لة توركةوة نةهاتوونةتة خوارآ. ليَ ذمارةيةك لة زانايان بـة رِةضـةَلةك،   
كورد دةبةنةوة بؤ سةر رةطةزي فار  يان ئاشووري، يان ئةرمةن، يان ميدييةكان. كةضـي ذمارةيـةكي   

ؤكـي ثـرِ قارةمانييـةتي خـؤي هةيـة و داسـتانء       ديكةشيان ثيَيان واية، كورد طةليَكي رةسـةنة، دير 
ئةفسانة كؤنةكاني دةيطيَرِنةوة كة دةماودةم تاوةكو ئيمرِؤ لـةنيَو خـةَلكي دا، دةطوتريَنـةوة. ميـدياي     
كوردء سةركردةكاني هزري سياسيء ديدظاناني بزوتنةوةي نيشتمانيء كـارواني نةتـةوةيي كـورديش،    

بـة ديـدي    -ريشي دةكةنء ثشتيشي ثـآ دةبةسـنت، ضـونكة   مةيلي ئةم بؤضوونة دةكةنء بطرة اليةنط
لةرِووي تويَذينةوةي زانسيتء طيَرِانـةوةي مَيـذوويي ضةسـثاو، لـةوانيرت هـةم بـةهيَزترء هـةم         -ئةوان

جيَطريتـــرة، ئةمـــة  لـــةدانراوو ب وكـــراوةء وانـــةء نووســـينة رؤذنامـــةوانيء ليَتويَذينـــةوة  
 ئةتنؤطرافييةكانياندا، رِةنطي داوةتةوة.

ةثيَناو زانيين نةذادء رِةضةَلةكي كوردء دياريكردني النكء ناوضةكاني دانشـتنيان، ثيَويسـتة لـة    ل
ميَذووي طةالني دانيشتووي ناوضةكةء ئةو طةالنةي هاتوونةتة ناوضةي رؤذهـةآلتي نزيـك لـة ضـةرخة     

ناسـيء ميَـذووييء   كؤنةكانةوة تا دةطاتة ضةرخي ئيَستا بكؤَلدريَتةوة بة ريَطةي ئةو تويَذينةوة ديَرينش
ئةتنؤطرايفء زمانةوانييانةي كة باسيان لةمةرِ ئةو طةالنةء ذياني كؤمةآليـةتيء ئـابووريء ثيَوةندييـة    
سياسييةكانيانةوة كردووة، بؤية ئيَمة  لـةدوو تـويَي ئـةم سـآ باسـةي الي خـوارةوة، لـةم بابةتـة         

 دةثيَضينةوة:
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 باسي يةكةم
 

 روبار )عَيراق( ء ئَيرانء وآلتي ئةنادؤألثَيوةندييةكاني نَيوان واَلتى دوو
 

ئاسياي بضووكء وآلتي نيَوان دوو رووبارةكة لـة هـةردوو رووي ئـاركيؤلؤذيء ميَذووييـةوة،     
تايبةمتةنديي طرنطييةكي طـةورةيان بـة الوةيـة بـؤ رؤشـنكردنةوةي رِاسـيت ئـةو تويَذينةوانـةء         

لةدةرةجنامي دؤزينـةوة ئاركيؤلؤذيـةكان    رةواندنةوةي ئةو تةمء مذانةي بة سةريانةوةن. ئةوة بوو
لة لةئةنادؤلَ، ثاةاوةي مرؤظي نياندارتاأل دؤزرايةوة. كاتيَك طواستنةوة لةضةرخي بةردينى كـؤن  

. (Epipaleethicl)بةرةو ذياريية نويَيةكان رووي دا، كؤي هةموويان نيَوي ليَ نرا ئةثيثاليتيك 
(ةوةية، وةليَ ذيـاريي  Belbuaseأل( بة نيَوي )بلوباي ذياريي ئةنتاليا )باشووري رؤذئاواي ئةنادؤ

ساأل ثيَش لـةدايكبووني   00111-11111ضياكاني زاطرؤ  ثيَي دةَليَن زةرزي، ئةوة  لةنيَوان 
(. شـويَنةوارطةلي ذيارييـة ليفالؤرانييـةكانيش بـة رِوونـي لةشـوييَن       0/96حةزرةتي عيسـاية) 

 (.0/009ور، دؤزرانةوة )شانةدةرء زةرزيء هةزارميَرد لةعيَراقي باكو
ثاةـاوةي مرؤظـي نيانـدارتاأل     ،(0)دةبينني لة ئةشـكةوتي شـانةدةر لـة)باكووري عيَـراق(    

( ذيــاريي ثيَشــكةوتووي ثلــة بــة ثلــة دؤزرانــةوة، ديَرينتريينيــان  6دؤزرايــةوة، ثاةــاوةي )
ــرةدا مــاوةي دوايــن، جيــاوازيي    ــةرديين كــؤن، ليَ ــؤ ســةروبةندي ضــةرخي ب دةطةرِيَتــةوة ب
ثيشةسازييةكي ناوخؤيي تايبةتي ثيَوة بوو، )سؤليكي( بـة شارسـتانييةتي برادؤسـيت نـاوي     

 دةبات، ئةمة  وةك ئاماذةيةكة بؤ ضياكاني برادؤست كة ئةشكةوتي شانةدةريان ليَية.
ئةمة، سةرةرِاي دؤزينةوةي ئةو ثاةاوانةي لة ثيشةسازيي دواين دةضن لة شويَنةكاني تري 

دستان(، لةوانة ئةشكةوتي زةرزي لة ناوضةي سليَمانيء ئةشـكةوتي بـالي   عيَراقي باكوور)كور
ــدز )  ــة ناوضــةي رةوان (. 0/011كــورا لةرؤذهــةآلتي ضةمضــةماألء ئةشــكةوتي كيَوانيــان ل

( هـةزار سـاأل ثيَشـرت، هةنـديَك     01111لةسةروبةندي ضةرخي بةرديين ناوين، واتا نزيكةي )
ةطةأل ئةوانيرت، ئةشكةوتطةليَكي ليَ بوون، نةخشء لةناوضةكاني ئاسياي بضووك بة جياوازيي ل

                                                           

 ميللةتى كورد لة برى باكورى كوردستان كوردستان بة كار دةهيَنن.)وةرطيَرِ( -0
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نيطاريان لةسةر هةَلكةنـدراوة، مـرؤي ئـةو سـةردةمة تَييانـدا نيشـتةجآ بوونـة، نـةخشء         
نيطارةكان خةسَلةتي هةستء ضـيَذيَكي هونةرييانـةي بـةرزيان ثيَوةيـة، وةك ئـةو منوونانـةي       

خى بـةردينى كـؤنى نـوآ، ئاسـياي     (.لة ضا1/08لةناوضةي ئةنتالياء بالدباي دؤزراونةتةوة )
بضووك خةسَلةتي هةوةَلني منوونةكاني سةقامطرييي كشتوكاَلي ثيَشـكةوتووي، لـة نيشـتةنيي    
)ضةتاأل هويوط(ى ثيَوة بووة كة رِةجنى دؤزينةوةيان دةطةرِيَتةوة بؤ ثرؤفيسـؤر دكتـؤر جـيمس    

زياتر ثيَوةنديي هةبووة بة  ميللةرت. ضةتاأل هويوط لة رِووي ذيارييةوة بةو شويَنة دادةنرآ كة
كوردسـتان(  -شويَنطةلي ذياريية دراوسيَيةكان، بة تايبةت ذياريي طوندةكاني )باكووري عيَراق

 (.611/1لةماوةي نيَوان هةزارةي حةوتةمء هةزارةي شةشةمي ثيَش زايني )
ئاسـياي   ويَرِاي جياوازيي طةورةي نيَوان ذياريي دؤَلي دوو رووبارةكـةء ذيارييـة ديَرينـةكانى   

بضــووك، لــةوآدا هؤكــاريَكي هاوبــة  لــةنيَوانيان بــووة، ثــاَلي داوة بــة بــووني ناوضــةطةلي  
كشتوكاَليء سةرضاوةيلي كانزا ناسـراوةكاني ئـةو ضـاخة، بةشـيَوةيةك بازرطـاني نَيـوان وآلتـي        
ئةنادؤألء وآلتي دوو رووبارةكة طةشةي سةندووةء بازرطانةكان زيوو مسء ئاسنء بةردي سلسيان 

ليَرةدا دؤزينةوةي ئاركيؤلؤذي ئةوة  ( هةمي ثيَش زايينةوة، هاوردووة.01ةدةستثيَكي سةدةي )ل
ــةرةو      ــتوويانةتةوة ب ــةوة طواس ــؤي خؤراك ــةدةورانى طردءك ــانة ل ــةم ناوض ــة ئ ــةَلميَنآ ك دةس
وةبةرهةمهيَناني خؤراك، ثاشـان ثالنرَِيـذييان بـةرةو قؤنـاةيَكي شارسـتاني كـردووة، دةرةجنـام        

ــدبوون   ثةلكيَشــي  ــداريء هةواربةن ــةلي كشــتوكاَليء ئاذةَل ــووني هونةرط ــةرةو فيَرب ــردوون ب ك
لةشويَنةيلي نيشتةنيدا بةشيَوةي كؤمةَلةكيطةلي تاكي. ئةم قؤناةانة ثلةبةثلة ثةرةيان سةندووةء 
لة سةرةتاى هةزارةي نؤيةمي ثيَش زايني لةناوضـةكاني فةَلةسـتني بـةدةر كـةوتوونء لةئاسـياي      

اني عيَراقيش لةدةستثيَكي هةزارةي حةوتـةمي ثـيَش زايـني سـةريان هةَلـداوة      بضووكء كوردست
(6/00.) 

بة واتةي شويَنةوارناسان، دةكرآ ناوضةي وةرضةرخاني ئابووري لةشويَنيَكي سةخت حةشار 
بدةين، لةو ناوضةيةي لةباني ئةنادؤألء ناوينةكاني ئاسياء قـةفاازء بةرزاييـةكاني فةَلةسـتنيء    

كوردستان( دريَذبؤتةوة، ئةمة ئةو نيشتمانة سروشتيةية كة مرؤظ لة ضـاخى  -اق)باكووري عيَر
بةردينى كؤنى نوىَ، رِووةكء ئاذةَلي تيَدا ثةروةردةء ماَلي كردء ثاةاوةكانيان لةقةدثاَلـةكاني  
ضياكاني زاطرؤ ء برادؤست دؤزرانةوة، لةوانةشـة اليةنـةكاني بـةرزي رؤذهـةآلت )ئيَـران(ء      

 (.0/091ي باكووري ضياكاني هيندكو  بيَت )ليَذاييةكاني ال
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سروشيت ئةو شويَنةوارانةى لة وآلتي ئـةنادؤأل دؤزراونةتـةوة، بـة تايبـةت ئاسـةوارةكاني      
( كيلؤمـةتر كةوتؤتـة باشـووري رؤذهـةآلتي شـاري      01ناوضةي )ئاالجاهويوط( كة نزيكةي )

يَش زايني، ئـةوةمان ثيَشـان   قؤنيةء ميَذوويان دةطةرِيَتةوة بؤ دةستثيَكي هةزارةي حةوتةمي ث
دةدةن كة دانيشتواني ئةم ناوضـةية لَيـرةدا ضـةند كارءضـاالكييةكي ذيارييـان بـة تـةرحيَكي        
نةطوجناو لةطةأل ئةم كةونارا زةمةنيية، ثيادة كردووة. دةبينني ثاةاوةكاني مرؤظ لةم شويَنةدا، 

ــتيَ     ــدراوي زةقء زؤ ، لةئاس ــوارء هةَلكةن ــةر دي ــاري س ــةقشء نيط ــةكنيكي وةك ن كي ت
ثيَشكةوتوودان لةبارةي كارودةسكردي وةك كاروثيشةي ضننيء داروكانزاكان، سةرةرِاي ئاسـيت  
هزري ثيَشكةوتوو ء دياري دياردةكاني ئـاييين. ئـةوة  دةبيـنني كـة مـرؤظ لةثةرةسـةندني       
ساختمانء شاررِؤناندا، وةثلةيةكي با  طةيشتووة بة تايبةت توانيويـةتي جيهانـة ئـابووريء    

(، بة ئةندازةيةك ئاسياي بضووك بووبوة يةكةم سةرضاوة 0/086شتوكاَلييةكةي ثةرةثيَبدات )ك
لةدابةشكردني كانزاكان بةسةر هةموو طةلة ذيارييـةكاني رؤذهـةآلتي كـةوناراي نزيـك. ئـةو      
كانزايانة بة تايبةت بةرةو سورياء عيَراقء دةرياي ئيجة دةنيَردران. لةدةرةجنامي ئـةم بزاظـة،   

ي ناوخؤ زياديان كردء ئةمة بووة هـؤي فراذووبـوونء طةشـةكردني ئـابووريي ضـةندين      سامان
(. لةكاتيَكـدا  6/76ناوضةء شارةكاني ئاسياي بضووك، وةك: ئاالكاء عةلي شارء كول تةثـة ) 

ئةو كؤمةآلنةي لةمةَلبةندة نيشتةنييةكاندا لةهـةردوو رؤذهـةآلتي كـةوناراي نزيـكء نـاوين      
ضةرخي بةرديين نـوآء ثيَشـرتي نيشـتةجآ بووبـوون، لةسـةر راوو       لةدواي سةروبةندي كؤنة

(. ثرؤفيسـؤر دكتـؤر ميللـةرت    1/610شكارء ئاذةَلـداريء ذيـاني ناسـةقامطريي دةذيـان )    
Mellaart      دةَليَت: طَلينة رةنطاورةنطةكاني ئةرزرؤم، بة تايبـةت هـي ناوضـةكاني )كـازار(ء

يسا ئةوانةي )عةلي شـار(ء )ئاالجـاهويوك(ء   )كوزةل ئوفا( لةناوضةي ئةنادؤَلي رؤذهةآلت، د
)بةيوط كوللوضك( لةئةنادؤَلي نـاوينء لة)تـةروادة(ء تةنانـةت ئةوانـة  كـة لة)حاجيلـةر(       
دؤزرانةوة، هةموويان بةَلطـةن لةسـةر يةكَيتييـةكي ذيـاريي جيـاوازي ثيشةسـازي طَلينـةي        

ةو شارسـتانيَتية كـاري   نةخشيَنراوي رةنطاءرةنط، نةخوازة بة هةردوو رةنطي سثيء سوور، ئ
 كردبووة سةر ناوضةكاني دةوروبةريشي.

ــة ثيشةســازي طَلينــةء ثةرةســةندني    ــةم كلتــوورةي كــة تايبةتــة ب يةكــة  شــايةني طوتنــة ئ
نةخشيَنراوةكاني بةرةو ئاسيت ئةندازياري، بة ثةرةسةندنيَكي نيَوخؤيي دةذميَردرآ و كاريطةرييةكـةي  

لةرؤذهـةآلتء طةيشـتؤتة مةآلتيـة  لـةرؤذئاوا. لةاليـةكي       ثةلي هاويشتووة بةرةو ورمآء قـةفااز 
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ديكةوة، رِوويةكي تري ئةم كلتوورة بةرب وة لةئاسـياي بضـووك، بةرجةسـتةية لةسـازكردني ئـةوزارء      
 (.0/11ئاميَرطةلي بةردينء ئةو ثيشةسازيية كشتوكاَلييانةي لةوآ طةشةيان كردبوو. )

ر( لةسليَماني بة كؤنرتين نيشتةيي طونديي طوندي )زاوي ضةمي( نزيك ئةشكةوتي )شانةدة
كوردستان(، دادةنرآ كة ميَذووي دةطةرِيَتةوة بـؤ ضـاخي كؤنـة بـةرديين     -لة)باكووري عيَراق

نــاوين )هــةزارةي دةيــةمي ثــيَش زايــني(، يةكــةمني طونديشــة لةضةشــين خــؤي لةجيهانــدا 
(0/086.) 

هةوارطـةي )ضـةرموو(ي    ليَتويَذةري فةرةنسي )ثـؤل كـاليَري( جـةخت لـةوة دةكـات كـة      
كشتوكاَلي بة يةكةمني نيشتةيي ذياري دةذميَردرآ لةناوضـةي كوردسـتانء بةشـي بـاكووري     

ساأل ثيَش زايني(، لةورِا هةزارةي شةشـةمي ثـيَش    0011جزيرةء ميَذووي دةطةرِيَتةوة بةرةو )
اوةيـةدا  زايني ماوةيةكي دياري كردووة بؤ وةرضةرخاني طةورةي ذياري تيـادا، ضـونكة لـةم م   

كؤمةَلة دانيشتوانةكاني ناوضة شاخاوييةكانء نيشتةنيية سةرةتاييةكان طواسـتييانةوة بـةرةو   
 (.1/191ثيَدةشتةكان، بةمة  كشتوكاأل ثةرةي سةند )

دؤزينةوةي ئاركيؤلؤذي رووني كردؤتـةوة )ئةريـدؤ( كـؤنرتين شـويَنةيلي نيشـتةني بـووة       
ةسـةَلماندني ثاشـاياني سـؤمةردا باسـي لـةوة      لةدةشيت ليتةنيي باشووري عيَراق، شـارةكة ل 

كردووة كة هةوةَلني ئةو ثيَنج شارانة بووة كة ضةند نةوةيةك لةثادشاكان لةسةروبةندي ضةرخي 
(. دةشآ بطوترآ لةبةشةكاني ناوينء باشـووري  0/111ثيَش الفاو، حوكمرِانييان تياكردووة )

ةطـةلء داروثـةردووي ضـةند طونـديَكي     عيَراق، شارة ميَذوويية بةناوبانطـةكان لةسـةر ثاةاو  
سةروبةندي كؤياليةتي،دامةزران، وةك: شارةكاني ئوور، ئةريـدؤ، لـةطش، نفـر، وةركـا، لـةم      
شارانةدا يةكةمني روخساري ذياري دؤَلي دوو رووبارةكة بةدةر كةوت لةو ضةرخةي ناومان ليَنا 

نةكي، كة ئـةويش دةكاتـة   ضةرخي )نيمضة نووسني( واتا: سةرةتاي تؤماركردن بة نووسيين ويَ
ثيَش زايني( كة دوايني قؤناةي ضـةرخي وةركـاء جةمـدةت     1811-1011سةروبةندي نيَوان )

نةسرء يةكةمني قؤناةي ضةرخي بةرةبةياني زجنريةكانة، واتة ضةرخي طةشةكردني ذياريي دؤَلي 
ى(ء هـةروا  دوو رووبارةكةء فراذووبوونيء دةركةوتين ديارترين روخسارةكاني )نووسينى ميَخـ 

ئةو كؤَلةطانةي كة بة هةندآ ثةرةسةندنء طؤرِانكاريء طؤرِين تا ضةرخة ميَذووييةكاني دواتـر  
بةردةوام بوو، جياوازيي ئةم ضةرخة لةوةداية زمانء كلتووري سؤمةري تيَدا باآلدةسـتء ئـةو   

 (.0/101نةوانة  حوكمرِانييان تيَدا كرد، بةزؤري نةوةطةلي سؤمةري بوون )
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ماوةدا )هةزارةي سيَيةمي ثيَش زايني( كة حوكمرِانةكاني يان ثادشـاكاني لةكؤشـكء   لةهةمان 
تةالردا دةذيانء ئابوورييةكةشـي ثشـيت بةسـتبوو بـة )ئاالجـاهويوط(ء ناوضـةكاني ناوةرِاسـتء        
باكووري ئةنادؤأل تا دةطاتة تةروادة لةباكوورى رؤذئاواو زريَباري ئاثوليؤن لةنزيك دؤرِاك كة ميَذووي 

(، لةورِا وآلتي ئـةنادؤأل لةسـةرةتاكاني ضـاخي    8/07ثيَش زايني( ) 1111-1111طةرِيَتةوة بؤ )دة
 .ز( بووة خاوةن ثيَطةيةكي ذياريي ثيَشـكةوتوو، ئـةوكات، هـةم     1111-1011برونزيي دووةم )

سةرضاوةطةلي زةرووري ئابوورييـةكاني ضـاخي برونـزيء هـةم تـةكنيكي تايبـةت بـة ضـؤنييةتي         
ى ئابوورييةكانيشي ثآ بوون، توانيشي ثيَوةندييـةكاني ببةسـتآ لةطـةأل وآلتـي )ئـوورِ(      وةبةرهيَنان

لةباشووري وآلتي دوو رووبارةكةء لةطـةأل فريعةنـةكاني ميسـريش. بازرطانـةكانيش كـة لةاليـةن       
ــاَلي    ــةري س ــران، لةدةوروب ــة دةك ــةكادةوة رةوان ــاكاني ئ ــاري   1111ثادش ــؤ ش ــاتن ب  .ز دةه

زةندةي زيـاتر دةكةوتـة دةشـيت قؤنيـة لةباشـووري زريَبـاري )ملـ (. ئـةو         )ثورؤشاندا(كة بة مة
بازرطانيية لةباكووري وآلتي دوو رووبارةكةء لةوآلتي ئةنادؤَلةوة، ريَطاي كاروانةكانيان دةطرتة بـةر،  
كة بةسةر ئةو ريَطايانةوة )نارام سني(ي ثادشاي ئةكاد قةآلء قوللةطةليَكي بونيات نابوو، كة زؤريَك 

ويَنةوارةكاني ئةنادؤأل لةكةالوةكانيانـدا، نـةخوازة لـةو شـويَنةي ثَيـى دةَلـيَن )تةثـة بـةراك(         لةش
(، بةآلم رووخانء تيَكداني ئيمثراتؤرييةتي ئةكادي بة ريَطةي هيَرشةكاني نةتـةوة  8/08دؤزرانةوة )

ازرطاناني ةةيرة يؤنانييةكانةوة، بووة هـؤي ثضـرِاني ئـةم بازرطانييـة. وةلـيَ ذمارةيـةكي زؤر لـةب       
 .ز لةضةندين شاري ئـةنادؤأل هـةبوون، بـة تايبـةت لةشـاري       0916ئاشووري لةدةروبةري ساَلي 

طانيشء لةوآ ضةند مةَلبةنديَكي بازرطانييان دامةزراندبوو. لةو ثارضـة طَلينانـةي كـة لـةم شـارة      
آلتـي دوو رووبارةكـة   دؤزراونةتةوة، دةزانني ئاشوورييةكان زيَرِء مسء قورِقوةيان لةئةنادؤَلةوة بؤ و

(. ئةو 8/09طواستؤتةوةء لةويَشةوة خوريء جلء بةرطء كةلء ثةلي ضنراويان بؤ ئةنادؤلَ هيَناوة )
ثارضة طَلينييانة بة كؤنرتين ئـةو نووسـراوة بزمارييـة ئاشـوورييانة دادةنـريَن كـة دؤزراونةتـةوةء        

ادؤأل تـاوةكو بـةر لـة هـةزارةي     رؤشنايي دةخةنة سةر كؤمةَلة نيشتةنية هةوةَلينةكاني وآلتي ئـةن 
دووةمي ثيَش زايني. ئةطـةر ضـيش ثارضـة طَلينييـةكان بـريتني لةنامةطـةلي مامةَلـةء ثسـوولةي         
بازرطاني، بةآلم ضةند زانيارييةكي وردءطرنطيان تيَدان لةبارةي واقيعي كؤمةآليةتيء ياسـايي ئـةو   

 (.1/60كؤمةآلنةوة )
هةزارةي سيَيةمي ثيَش زايني لة بـاكووري عيَـراقء   سةرهةَلداني ئاشوورييةكان لةدةستثيَكي 

( دانيشتواني رةسةني وآلتةكة ئةوانةي كة لة ديَر  Subirجيَطريبوونيان لةشوييَن )سوبارييةكان 
زةمانةوةء بةر لة هاتين ئاشووريياني سامي نةذاد لةبةشـةكاني رؤذهـةآلتء بـاكووري ضـؤمي     
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كؤمــةَليَكيان لـة اليـةن ئاشــوورييةكانةوةو    دجيلـة نيشـتةني بـوونء هــةروا لـةناوبردني ضـةند     
هةَلربِينيان بةرةو دامييَن ضياكانء ناوضة شـاخاوييةكاني دةوروبـةر، ويَـرِاي تيَكـةآلوبوونى ئـةو      
دوايان لةطةَلياندا، بةشيَوةيةك كة توانييان مةملةكةتةكةيان لةبةشي باكووري رؤذهةآلتي عيَراق 

ي دارِشتين سةردةميَكي نوآ لةوآلتى دوو رووبارةكـة ء  (، ئةمة بووة بناةة0/671دامبةزريَنن )
لةهةزارةي دووةمي ثيَش زايينةوة بةضةرخي ئاشووري ناوزةد كرا هةرضةندة وآلتي ئاشوور ضـووة  
ضاخي ئةكادييةوة كة دواي ضاخي بةرةبةياني نةوةكان هات لةضوارضـيَوةي سياسـيء كلتـووريي    

ا، ئاشوورييةكانيش وةك سامييةكاني تر بـةو   .ز لةورِ 1111-1170ئيمثراتؤرييةتي ئةكادي 
زمانة ساميية رؤذهةآلتيية داخاوتن كة ثيَي دةطوترا زماني ئةكادي ثا  ئةوة )ئةكادي دايـك(  

 (.0/676لةدةستثيَكي هةزارةي دووةمي ثيَش زايني بوو بة دوو لاةوة: ئاشووريء بابلي )
يي ناوضة سـؤمةرييةكان، بـة    .ز( سارطؤني ئةكادي توان 1171هةر لةسةرةتاي ساَلي )

ناوضةي عيالميشةوة خباتة ذيَر ركيَفي خؤيةوةء لـة لةشكركشـيةكانيدا طةيشـتة ناوضـةكاني     
فوراتي سةروو ء شاري ماري )طردي حةرير لةنزيك ئةلبوكةمال(ي داطريكردء داي بةسةر ضةند 

ةوةيـةكيش  بةشيَكي سوورياي باكوورء طةيشتة ناوضـةكاني ضـياي تـؤرؤ ، بـة واتـةي طيَرِان     
توانيويةتي بطاتة ناوجةرطةي ئةنادؤألء باشووري خؤرئاواي قةيسةريش كة شـاري )كـانيش(ي   
ليَبوو بؤ فرياكةوتين ئةو بازرطانة ئاشوورييانةي كة شيابوون ضةند مؤَلطةيـةكي تايبـةت بـة    

( كة بازارِيَكي طـةورةي ئاشـوورييةكان بـوو، ئـةو كـات      6/81خؤيان لةم ناوضانة بدؤزنةوة )
انيش( بووبووة مةَلبةنديَك بؤ هةناردني كةلء ثةلة ئاشووريء ئةكادييةكان، لةوآ بازرطانة )ك

ئةكادييةكان هةناردةكانيان هةواَلةي شاري ئاشوور دةكردء ليَرة  بة مـؤري ئاشـووري مـؤر    
 (.1/109دةكـــران بـــؤ ئـــةوةي فرؤتنيـــان لةشـــارةكاني وآلتـــي ئـــةنادؤأل ئاســـان بـــيَ)

( ثادشا كة 11ي كورِي سارطؤني ئةكادي يان نةوةكةي، نزيكةي )-سني -لةسةردةمي شا نرام 
حوكميان رةوا بوو بةسةر ئةو شارانةي لةئاسياي بضووكةوة تا كةنداوي عـةرةب داكشـابوون،   

سـني، بةسـةر    -سـني، بـةآلم نـرام    -ثةميانيَكي ثتةويان لةنيَو خؤياندا بةست لةدذي شـا نـرام  
طة ميَذووييانة دؤزرانـةوة كـة سـةركةوتنةكاني لةسـةر     هةمووياندا سةركةوت، لةورِا ئةو بةَل

تؤمار كراون، لةنيَوانيشياندا نةقشي سةر بةرديَك لـةنزيك دياربـةكر دؤزرايـةوةء نةقشـيَكي     
ديكة  لةناوضةيةك دؤزرايةوة بة الي باشووري شاري سليَمانييةوةيةء جـةخت دةكاتـة سـةر    

 (.6/86طةيشتين ئةم شا ئةكاديية بةو ناوضانة )
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سني هةوَليدا دةسةآلتي لةدةظةرةكاني رؤذهةآلتء باكووري رؤذهةآلتي سـةرزةميين   -رامن
وآلتى بة ثييت دوو رووبارةكة بضةسثيَنآء كؤمةَليَك شويَنةواري بة نةمري تؤمار كرد لةبارةي 
لةشكركيَشيء سةركةوتنة سةربازييةكانييةوة بةسةر هؤزء قةومةكاني ئـةو ناوضـانة، لةوانـة    

 بة ضةند شيَوازيَك ناوي هاتووة، وةك: لولويو، لولو،لولوموو.  ئةو قةومةي
ــةكاديء    ــريةي ئ ــاياني زجن ــةكاني ثادش ــيية جةنطيي ــةرهاتي لةشكركيَش ــةواألء بةس لةه
لةشكركيَشي ثادشاكاني ئاشوور بؤ سةر ئـةو هؤزانـة، ديـارة مةَلبةنـدي طردبوونـةوةيان لـة       

ييــةكان بـوون. نووســراوةي )نةقشــي  دةشـيت شــارةزوور بـووةء بــةالي باشووريشـيانةوة طؤت   
سةركةتن= مسلة النصر( سةركةوتين ثادشاي ئةكادي بةسـةر ثادشـاي )لولوبـو( كـة نـاوي      
)ساتؤني( بووة، تؤمار كردووة. دواجار ئةو )لولوبو(ييانـة لةمةَلبةندةكـةي خؤيانـةوة بـةرةو     

)سـةرثيأَل زةهـاو(،   اليةنةكاني رؤذهةآلتء رؤذاوا ب وبوونةتةوة، وةك دةظةري زةهاو لـةنزيك  
ليَرة  نةخشيَكي ضيايي دؤزرايةوة كـة ويَنـةي ثادشـاي )لولوبـو(ء نووسينيَكيشـي لةسـةر       

 (.0/109بابيين( بة خةتي بزماريء بة زماني ئةكادي دةبات ) -هةَلكةندراوة، ناوي بة )ئانو
رةكي سـني(، لولوبيـةكان بـة يـةطجا     -ويَرِاي ئةو ضارةنووسة تراذيديية ناديارةي شا )نرام

 .ز( كة لةهؤزةكاني 1011-1111خؤيان نةدا بةدةست ئةم شا ئةكادييةوة، طؤتييةكانيش )
ضياي زاطرؤسي هاوسنووري عيَراقي رؤذهةآلت بـوون لةطـةأل وآلتـي ئيَـران، هـةر وايـانكرد.       

ئةوروثيةكان بوون يان نْة  ، ضونكة هيض بةَلطةء  -بةتةواوي نازانرآ ئايا ئةمانة لةهؤزة هيندؤ
ديَكي نووسراويان بة زماني خؤيان بـةجآ نةهيَشـتووة تـةنها نـاوي ثادشـاكانيان نـةبآ       سةنة

لةضةسثاندني ثادشا سؤمةرييةكاندا، زيَدي دانيشتنيشيان ئـةوا دراوسـيَي لولوبيـةكان بـوون     
بةرةو باشوور، واتا باشووري ناوضةي شـارةزوورء ناوضـة شـاخاوييةكاني الى باشـووري زيَـي      

لةدواييشدا ئةمانة توانييان دةوَلةتي ئةكادي بـرِوخيَنن. طيَرِانةوةيـةكي   ( كة 0/171خواروو )
دواتري ئـةم ماوةيـة بـا  لـةوة دةكـات، طؤتييـةكان بـؤ ئـةم مةرامـة، دووجـار لةناوضـة            
شاخاوييةكانيانةوة هاتوونةتة خوارآ، جاري يةكةم ئةوة بوو لةضياكاني تؤرؤسةوة هةَلمـةتيان  

ي ثيَش شاآلوةكةيان هةبوو تةختيان كرد لةثيَناو طةيشتنيان هيَناو هةرضي كؤسثء تةطةرةيةك
سني لةدةستثيَكي حوكمرِانييةكةيدا هةوَلي دا بةرثةرضي ئةم هيَرشة  -بةكةنداوي عةرةب. نرام

بداتةوةء توانيي دووبارة شانشينييةكةي راست بكاتةوة، بةآلم دوايي، لةدووةم جاردا كؤنرتؤَلي 
 خؤي لةسةريان لةدةست دا.
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ية الوازبووني ئةم جارةي لةبةرامبةر طؤتييةكان بووة هـؤي زرِانـدني نـاويء ثاشـانيش     بؤ
لـةدواي لـةناوبردني    -(. وةليَ دةسـةآلتي طؤتييـةكان  6/86نةماني شؤرةتي وةك ثادشايةك )

سـاأل   001طشتطريء سةرتاسةري نـةبوو ئةطةرضـي حوكمةكـةيان بـؤ مـاوةي       -ئةكادييةكان
( ثادشـا فـةرمانرِةواييان كـرد، نـةيانتواني زاأل بـن بةسـةر       10ا )دريَذةي كيَشا، لةو ماوةيةد

حيطال( ثادشاي سؤمةرييةكان كة لةزجنريةي  -هةموو بةشةكاني وآلتي ئةكاد، ئةوة بوو )ئوتؤ
( دةريكـردنء لةسـةردةمي )ترياـان(ي دوايـني     1116-1001سيَيةمي ثادشاياني ئوورِ بوو )

 -طؤتييـةكان -آلتي لةضنطيان قوتار كرد، ئـةوانيش  ثادشايان كة تةنها رؤذيَك حوكمي كرد، و
بةرةو ناوضةكاني باكووري عيَراق بة تايبـةت ناوضـةي كـةركووك ثاشةكشـةيان كـردء بـةرِاي       

 (.0/178يان كردة مةَلبةندي خؤيان ) -كةركووكي ئيستا-زؤرينةوة )ئاراخبا( 
ةي يةكـةمي ئـوورِ،   فةرمانرِةواكاني عيالم لةسةردةمي زجنرية حوكمرِانةكاني ثـا  زجنـري  

بوونة خاوةن دةسةآلتي وآلتي سؤمةر، ليَرةدا ئةو زجنريةيةي لةثا  زجنـريةي ئـوورِ دةسـةآلتي    
لةشاري وان بـوو. لـةثا     0796-1107طرتة دةست، مةَلبةندي حوكمرِانييةكةيان لةماوةي 

كاني زجنريةي )كيش(يش بنةي نةوةطةليَكي حوكمرِان لةشاري هةمازي كة يةكيَك بوو لةشـارة 
عيالم، حوكمرِانيان كرد، بةآلم )ئانيمؤندي( ثادشاي شاري )ئةدب( طرديَكة ئيَستا ثيَى دةَلـيَن  
)سؤمةري لوكال( ضةندين لةشكركيَشي ئةجنامداء لةشكركيَشييةكاني ثةليان هاويشت بـةرةو  

 (.0/101ضياكاني عيالمء دةظةرةكاني باكووري رؤذهةآلتي عيَراق )
 .ز( دةستثيَكي طةشةسةندني شانشيين )ماري( بوو، دةسةآلتي  0911دةوروبةري ساَلي )

ئةم مةملةكةتة بة دريَذي ضؤمي فوراتء خاثوور ثـةلي هاويشـتبوو، بـة تايبـةت لةسـةردةمي      
(، ئةمـة ئـةو ماوةيـة بـوو كـة      0/608مل( بوو ) -ثادشاكةي يان فةرمانرِةواكةي كة ناوي )حندن
ن لةوآلتي ئـةنادؤأل لةسـةردةمي )ئرييشـمي يةكـةمي     لةميانةيدا مؤَلطة بازرطانية ئاشوورييةكا

 .ز( ثةرِةيان سةند، وةك )طانيش(ء ئةو شـويَنة ئاسـةوارييةي    0911-0960ثادشاي ئاشوور 
 (.0/681ثيَى دةَليَن )عةليشار(ء لةشوييَن ثايتةخيت حثييهكان )حاتووشا( )

حةرير=لـةنزيك   دؤزينةوةي ئـاركيؤلؤذي لةشـاري ))مـاري(( )ئَيسـتا ثَيـى دةَلـيَن تـةل       
ئةلبوكةماَلة(، كؤمةَليَك لةثةيكةري فةرمانرِةواء كةسايةتيي دياري، دؤزييةوة كة روخسـارء  
شيَوازي ثةيكةر تاشييةكةيان وا ثيشان دةدةن، ئيي )ضـاخي بةرةبـةياني زجنريةكـان( بـن بـة      
ء تايبةت قؤناةي سَييةمي. لةناو ئةو ثةيكةرانـة ئـةو ثادشـايةي كـة نـاوي )ملـاكي مـاري(       
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ــةمطان ــةبو Iku- shamganئيكؤش ــايةتييةكانيش: )ئ ــارم(   -،لةكةس ــادي ن ــل(ء )ئ ئي
(0/100.) 

هاوكات لةطةأل كؤمةَلة نيشتةنيية ئاشوورييةكان لةوآلتي ئةنادؤأل، كؤضطةلي قةومء هؤزة 
 ئةروثييةكان بةرةو ئةنادؤأل روويداء بةمانةيان طوت )حثييهكان(. -هيندؤ

ئةوروثييــةكان نــةبوون.  -نادؤأل لةقــةومء هــؤزة هينــدؤبــةآلم دانيشــتواني رِةســةني ئــة
لـةوآلتي ئـةنادؤأل بـة ثيَـى      -ئةوروثييـةكان  -واتة هؤزة هينـدؤ -ليَتويَذةرةكان حثييهكانيان 

كؤضةكانء مانةوةيان، دابة  كردوون بةسـةر سـآ ضـينةوة، كؤنرتينيـان ئـةو هـؤزةي نـاوي        
تةنيية ئاشوورييةكان بوونة، وةك لةو ( بووةء بة رِاي زؤرينة هاوضةرخي نيشLuwin)لويون= 

نـاوة ناسـراوانةي سـةر ثارضـة بســمارييةكان دةردةكـةوآ كـة لةبازرطانـة ئاشــوورييةكانةوة        
 -واتـة خاتييـةكان   -طةيشتوونء ئةوانةي ذياريي ضاخي برونزيان تيَكدا كة هؤزة رةسةنةكان 

. Nesiteيةكان هــاتنء ئــةجنا نيســي Palaicبةســةرييةوة بــوون. ثــا  ئةمانــة ثالييــةكان 
لويونييةكان لةناوضة كةناراوييةكان دادةنيشنت، ثالييةكان يـان طالييـةكانيش لةبةرزاييـةكاني    

رؤذهـةآلتي  -ئةم هةرَيمـة. ضـةند سـةدةيةك دواتـر، نيسـييةكان توانييـان نـاويين ئـةنادؤأل         
خاتي(ء داطري بكةن، ئةمة  ئةو وآلتةية كة دانيشتوانة رةسةنةكةي ثيَيان دةطوت ) -ئةنكةرة

 (.0/681) -ناويان دةركرد  -حثييهكان-ئةم ناوةيان بةكار بردء دواي ئةوة  بة 
)ماك كوين( ثيَى واية رةسةني )نيسييةكان( دةطةرِيَتةوة بؤ )كـانيش(، واذةي )نـيش(يش   

( Nesas(ي التيين، ناوةكة بؤتة )نيسـا   as(ةوة طؤرِاوةء لةطةأل خستنة ثاَلي )Kneshلة)
 .ز ثادشايةكي طـةورةيان بـؤ ثةيـدا بـوو، بـة      0701. لةدةوروبةي ساَلي واتة )نيسييةكان(

بــوو ء)حــاتو   -نزيكــي ديــوريطي ئيَســتا -Kussaraبنةضــة خــةَلكي ناوضــةي كؤســارا 
Hattush ،ي كردة ثايتةخيت خؤيء بةبؤنةي سةركةوتنةكانييةوة، لةم شارة ئاهةنطي سازدا)

وسـيليس(ء شانشـيين نـويَى حثييهكـاني     (وة طؤرِي بـؤ )حات Anitaناوي خؤيشي لة)ئانيتا 
ــد ) ــدؤ    8/10دامةزران ــة هين ــي زمان ــةردوو خيَزان ــةأل ه ــاوتن لةط ــك داخ ــة زمانيَ ــة ب ( ك

ئةوروثييةكانء سامييةكان، جياواز بـوو ء لـةرِووي ذيارييـةوة راسـتةوخؤ يـان ناراسـتةوخؤ       
تـووري نـاوةوةي   كاريطةريان كردة سةر ذياري تةرِوادةء مةسينيا لةئةنادؤألء لةثيَشخستين كل

ئةنادؤأل بةشداربوون، جطـة لـةوة  ثـةرةيان بـة كلتـووري ذيـاريي دؤَلـي دوو رووبارةكـة دا         
(0/10.) 
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لة ثا  مةرطي شا )حاتوسيليس(، )مؤريسيليس(ي نةوةكةي دةسةآلتى ثادشايةتي طرتـة  
دةست. مؤريسيليس مرخي خؤ  كردبوو دةست بطرآ بةسـةر بـاكووري سـوريا، بـةآلم لـةم      

ةي ثةشيمان بؤوة، ضونكة شاري )حةَلةب( بة هيَـزو لةوثـةرِي بـاكوور بـوو، نـةدةكرا      بريؤكةي
خبريَتة ذيَر ركيَفي حثييهكانةوة. لة باشووريش شاري بابل الواز بوو، بةآلم هاوثةمياني حةَلةب 

 بوو. 
     شاري )ماري(، ناوي نةماو لةوآ هيَزيَكـي نـوآ سـةري هةَلـدا بـةناوي مةملةكـةتي      

(ةوة، عانـة، وةك بابـلء حةَلـةب لـة ذَيـر دةسـةآلتي ئاموورييـةكان نـةبوو.         Hana-)عانة
مؤريسيليس دواي ئةوةي توانيي تةنطء ضةَلةمةي ريَطا بازرطانييةكان بة سياسةت ضارةسةر 

تـوانيي ضـنط لةسـةر     0090بكاتء ثةميانيَك لةطةأل شاري )عانة( ببةستآ، ئةوجا لةساَلي 
نآء شاري حةَلةب ويَران بكات. لة ئاكامي ئـةم كـارةدا ريَطـا    شان، لةئةنادؤَلةوة هةَلمةت بيَ

كـة لـةو سـةروبةندة ريَطـاي     –بازرطانييةكاني باكووري رؤذهةآلتء ناوضـةي فـوراتي نـاوين    
كةوتنة ذَيـر دةسـةآلتي ئـةم ثادشـايةوة. بةمـة  حاتوسـيليس خةونـة         -نيَونةتةوةيي بوون

اري عانة بـةرةو بةدةسـتهيَناني سـةركةوتين    كؤنةكةي وةدي هيَنا. بةآلم هاوثةميانةكاني لة ش
طةورةتر ثاَليان ثيَوةنا، بؤية ئةاارةيان روويكردة )بابل(ء زجنريةي حوكمرِاني حامورابي لـةناو  
برد، بةم سـةركةوتنة  حثييهكـان بوونـة هَيزيَكـي طـةورةي باآلدةسـت بةسـةر دؤَلـي دوو         

ي دةوَلـةتي بابلييـان رووخانـدء    رووبارةكةء وآلتـي ئـةنادؤألء بـاكووري سـووريا ثـا  ئـةوة      
 (.8/61طةجنينةكانيان وةتاآلن بردء سثارديانن بةالي هاوثةميانةكانيانةوة لة شانشيين عانة )

(ي ثيَش زايني، لة وآلتي سةرووي دوو رووبارةكة، ئةو وآلتةي ئاشوورييةكان 00لةسةدةي )
ني حووريء ضةند ضـينيَكي  ثيَيان دةطوت )خانيكاَلبات(ء زؤرينةي دانيشتوانةكةي لة هؤزةكا

ــوكين       ــاري ش ــةيان ش ــردنء ثايتةختةك ــةتي دةك ــذاد رابةراي ــاري ن ــتوكراتييانةي ئ ئةروس
(Washukani بوو، دةوَلةتي ميتاني توانيي دةسةآلتي بسةثيَنآ بةسةر وآلتي ئاشوور، ئةم )

دا سـةري  وآلتة هةروا لةذيَر ئةم دةسةآلتة مايةوة، ئةطةرضي ضةند ثادشاء فةرمانرِةوايةك تيَيـ 
هةَلدا، بةآلم هةموويان لةو سةروبةندة تاريكةي ميَذووي ئاشـوور، الوازء ملكةضـي دةوَلـةتي    
ميتاني بوون، تا ئةو دةمةي ثادشاي ئاشووري بةناوبانط )ئاشوورئؤبالت( توانيي كؤتايي بةم 

 .ز هاتة سةر تـةخيت ثادشـايةتي   0100ئؤبالت لةساَلي -رةوشة ناهةموارة بيَنيَت. ئاشوور
(، لةدواي خؤيشي ضةند ثادشايةكي بةهيَز هاتنة سةر تةخت لةنيَوانياندا بة تايبةت 0/680)

 .ز( بوو. ئةم ثادشاية بـة لةشكركيَشـييةكاني بـةرةو    0160-0176)شيَلمة نةسري يةكةم 
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دةرةوةي وآلتء ثتةوكردني قةوارةي دةوَلةتي ئاشوور بةريَطةي لةشكركردنة سةر دةظـةرةكاني  
ري رؤذهةآلت، بة تايبةتى بؤ سةر طؤتييةكان، ناوبانطي دةركردء بـؤ يةكـةمني   باكوورء باكوو

جاريش لةشكريَكي ناردة سةر وآلتـي ئـةرمينيا )ئؤرارتـؤ(ء نيشـتماني حؤرييـةكانء ضـةند       
دةظةريَك لةوآلتي سةرووي نيَوان دوو رووبارةكة )خانيكاَلبـات(ي داطـري كـرد، دواي ئةمـة      

يةكةي دامةزراند ببيَتة ثايتةختة سـةربازييةكةيء نـاوي ليَنـا:    ثايتةختيَكي نويَي بؤ شانشين
كاحلؤ يان )كاخلؤ، كة ئةمة  واذةي )كاحل(ةو لةتةوراتدا هـاتووة(ء ثاةاوةكـاني، ئيَسـتا بـة     

 (.0/688( ميل لةباشووري شاري مووسَلةوةية )11)نةمروود( ناسراوةء بة دووري نزيكةي )
)كشييةكان(، الوازبووني دةسـةآلتيان لـة)بابل( بـة     لةو سةروبةندةشدا، )كاشييةكان( يان

هةل زانيء داطرييان كردء تيادا زجنريةي سيَيةمي بابليان دامةزراند كة بؤماوةي نزيكةي ضوار 
 .ز( دريَذةي كيَشا. ناوي ئةو قةومء هؤزة نويَيانة لـةواذةي )كشـو(ي   0001-0090سةدة )

ضييةوة وةرطرياوة، رةنط بيَت لةم زمانـةدا بـة   بابلييةوة هاتووة كة بة وردي نازانرآ رةطي لة
مانــاي هيَــزو زةبــرء توانــا هاتبــآ، لةوانةشــة لــةناوي خواوةنــدي نةتــةوةيي كشــييةكانةوة 
وةرطريابيَت. جطة لةوة رةضةَلةكء نذادي كشييةكان بة تةواوي نةزانراوة، بةآلم ئةو نيشتمانةي 

نيَك بووبيَت لة بةشة ناوينةكاني ضـياكاني  ليَوةي كؤضيان كردووة بةراي زؤرينة دوور نيية شويَ
زاطرؤ  لةو )شويَنةي كة  نيَوان عيَراقء ئيَران جيا دةكاتةوة( لةوانةشة لةو ناوضـةية ديـاري   
بكرآ كة بة وآلتي لوورِ ناسراوة، واتة: )لورِسـتان( لةدةظـةرةكاني باشـووري ئيَـران. بـة الى      

سـيَيان بوونـة، وةك: طـؤتيء لولوييـةكان،     باكووريشيانةوة ضةند هؤزيَكي ضيانشيين تـر دراو 
زؤريش ريَي تآ دةضآ ئةو خيََلة ضيانشينانة بن كة لة سةرضاوة كالسيكييةكاندا بة )قؤسـاي(  

(. ميَذووناسي نـاوداري تـورك ئةمحـةد رةفيـن دانـةري      Kossaio( )7/667ناويان هاتووة )
كـةوناراي ناوضـةي جزيـرةء    كتيَيب )ميَذووي عومساني( لة باسةكاني دةربارةي ميللةتـةكاني  

ئةوروثي بة قاسؤ يان كاشـؤ ناسـراوة الي ناوضـةي    -عيَراق دةَليَت: ))رةطةزيَكي ئاريي هيندؤ
رؤذهةآلتي دجيلة نيشتةجآ بوونء هاوضةرخي سؤمةريء ئةكادييةكان بوون، ئيمـرِؤ بـة كـورد    

 ناسراون((.
ي تؤماركراويان بة زمانة ضونكة )كشي(يةكان لةثا  فةرمانرِةواييةكةيان لةعيَراق، شتيَك

نةتةوةييةكةيان بةجآ نةهيَشتووة، بةَلكو بابلييان كردبـووة زمـاني خؤيـان، بؤيـة ئةسـتةمة      
بتوانني لةرووي زمانةوانييةوة بة رةسةني نةتةوايةتييان ئاشنا بنيء هةموو ئةوةي لةم اليةنةوة 

ةئارييةكان، واتة: هـؤزة  مةزةندة دةكرآ ئةوةية: ضةند كؤمةَليَكي جةنطاوةري ئةرستوكراتي ل
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ئةوروثييةكان فةرمانرِةواييان كردووة بةسةر ئـةو )كشـي(يانةء لـةرووي سـةربازييةوة     -هيندؤ
 ريَكيان خستوونء بةرةو لةشكركيَشيء شةرِء شؤرِ سةركردايةتييان كردوون.

الوازيي سةري كردة جةستةي ئيمثراتؤريةتي ئاشووري، لة دةرةجنامي شاآلوي كشـكييةكانء  
شةكانيان بؤسةر ئاشوورييةكان لة ناوضةكاني باكووري ئاسـياي بضـووكةوة )ئـةو كشـكييانة     هيَر

بةوتةي زؤرينة ئةو هؤزة ئيفرجيييانـةن كـة لـة سةرضـاوة كالسـيكييةكاندا، ناويـان هـاتووة(،        
هؤيةكي تري الوازبووني ئاشووري، ئةو خيََلة ئارامييانةي كة بة دريَذي فوراتي سةروو نيشتةجآ 

ةستيان كرد بة ثةرِينةوة لةم رووبارةء روويانكردة تـةخووبي وآلتـي ئاشـوور، لةاليـةكي     بوون، د
تريشةوة وآلتي بابل الوازيي ئاشوورييةكاني قؤزتةوة بؤ فراوانبوونء دريَذكردنـةوةي سـنوورةكةي   
لةسةرحيسابي دةوَلةتي ئاشووري بةرةو باكوور تا دةطاتة نزيك زيَى خواروو. بةآلم هيَـزء توانـاي   

 .ز( بةرووني بة دياركـةوت  0177-0000ثادشاي نويَي ئاشوورييةكان )تةجالتبليَزةري يةكةم 
لةبةرةنطاربوونةوةي لةو مةترسييانةء زاَلبووني بة سةرياندا، بةمةشةوة دَلي ئـاوي نـةخواردةوة،   
بةَلكو رةوشةكةي بةتةواوي طؤرِي لةهةَلويَسيت بةرطريكردنـةوة بـةرةو هيَـر  بـردنء لةشـكري      

ورةي كشييةكاني تيَكشكاندء كوشتاريَكي زؤري لةنيَوانياندا نايةوةء هيَرشي طواستةوة بةرةو طة
ناو ماألء حاَليانء ثاشان بةرةو ئةرمينيا بةرِي كةوتء ثةيكةريَكي خـؤي لةناوضـةي دةرياضـةي    
)وان( دانا، لةشكريَكيشي توانيي بطاتة قووآليي كيَوةكاني زاطـرؤ  بـةرةء ئـةو هةريَمـةي بـة      

ميسري( ناوي هاتووة. هةروا لةشكرةكاني توانييان خيََلةكاني ئارامي بةرةو ثشـتةوةي ضـؤمي   )
فورات هةَلربِنء تا ناو مؤَلطةكانيان لةبيابانةكاني شام بة تايبـةت لةتـةدمور راو بنـيَن، جطـة     
لةوة  طورزيَكي طةورةي كيَشا بة وآلتي بابل لةسةردةمي ثادشاكةي )مةردخ نادن ئـاخي( كـة   

 (.0/691ا  نةبوخةد نةسري يةكةم هاتة سةر تةخيت بابل )لةث
ةةمي ئيمثراتؤرييةتي حثى لةم سةروبةندة، ئةوةبوو دةسيت بطرآ بةسةر ئةو ريَطـةء رِآ  
رةوانةي دةطةنة شارة ذيارييةكاني دةروبةري خؤي بة ئاماجني ضارةسةركردني كيَشة سةربازيء 

 ستيية ئابوورييةكاني لةو ذيارييانة.ئابوورييةكان لةطةَليانء مسؤطةركردني ثيَوي
شاري )حاتوشا(ي ثايتةخيت )حثى(يةكان لةناوضةيةكي شاخاوي بةردةآلن بوو، بةآلم بةالى 
باكوورييةوة شارةكة دةيرِوانيية سةر دةشتاييةكي بةثييت ئةو زةوىءزارة كشـتوكاَلييانةي كـة   

ةت لةطةمنةشامي دابني دةكـرد.  ثيَداويستييةكاني حثييهكاني لةبةروبوومي كشتوكاَلي بة تايب
(ييةكاني Gasgaبةآلم ئةم زةويء زارانة هةميشة دةكةوتنة بةر شاآلوي هيَرشةكاني )طاسطا 

 دانيشتووي تةثؤَلكةكاني الي باكووري زةوييةكان.
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جا، بؤ ريَطرتن لةهيَرشة ساآلنةكاني طاسطاييةكان بؤسـةر بةروبوومـة كشـتوكاَلييةكان،    
رطري دامبةزريَنن بة تايبةت لة مةَلبةندي سةرةكي ئةو ناوضـةيةي ثيَـي   دةبوو هةندآ هيََلي بة
( رةنط بآ جيَطاكةي لة)ئةماسيَة(ي ئيَستا بووبيَت، لةورِا هيََلي Hakpisدةطوترا )هاكثيس 

            ثؤستةء ثيَوةندييةكان بةسةر ئـةم شـارةدا تيَدةثـةرِين بةسـةر ضـةند شـاريَكي وةك      
( شــويَنةكاني ئيَســتاي هــةردوو شــاري موزيفــونء Hatnaنــا (ء )هاتHanhana)هانهــان 

(ي بةرامبـةر  Haly Nerikطوموشكاجي كة بةالي ئةو ثيَضة سةختةوة بوو لةناوضةي )هالي 
بة شوَيين كـارطي ء دةكةوَيتـة الي رؤذهـةآلتي هـاكثيس ئـةو دةروازة سـنوورييةي كـة بـة         

ق بةرةو ةازي ئـوراي شـويَين ئيَسـتاي    ريَرِةويَكي تةنطةبةردا دةرِوات لةناوضةي يةشيل ئريما
( لةباشووري شـاري )ئةماسـيَة(ي ئيَسـتا. ليَرةشـةوة ئـةم ريَـرِةوة       Tu-rhalشاري )تورهال 

بةردةوام دةبيَت تا دةطاتة بةرزاييةكاني هايس لةو شويَنةي دةكةويَتـة نيَـوان هـةردوو شـاري     
كان ناو بـةناو لةرووبارةكـة   لةباكووري ديَوريطي، ليَرة طاسطايية Zaraء زارا Sivasسيوا  

 (.8/91بةرةو كانيش دةثةرِينةوة بة نيازي دابرِيين حثييهكان لة ناوضةي رؤذهةآلتي ئةنادؤأل )
سنووري مةملةكةتي )طاسطا(ييةكان بةالي تةثؤَلكةكاني ناوضـةي )زارا(وة كؤتـايي ثـآ    

دةستيثيَدةكرد كـة   -ئةرزةجناني ئيَستا-دةهات، ليَرةشةوة سنووري مةملةكةتي ئازي هاياسا 
دةسيت طرتبوو بةسـةر عـةمبارة كانزاكانـدا لـة بـاكووري رؤذهـةآلتي ئـةنادؤأل. حثييهكـان         
نةيانتواني ئةم مةملةكةتة داطريبكةن، بةَلكو تةنها توانيبوويان دةست بطرن بـة سـةر هيََلـي    

ةتؤكةيةكي سنوور لةسةرووي )هايس(ةوة بةرةو ضؤمي فورات. لةورِا، لةثشيت ئةم هيََلةوة دةوَل
 Uper Landناوبةين هةبوو لة نيَوان طاسـطاييةكانء حثييهكـان بـةناوي هـةريَمي سـةروو      

(ي ليَبوو ئةو ثيَطة ئاييينء كارطيَرِييةي كـة  Samuhaدةناسرا. ئةم هةريَمة شاري )ساموحا 
ذمارةيةك لةزاناياني شاري )هايس(ء زاناكاني تري ناوضةكاني فورات دايامنةزراندبوو، ضـونكة  
ئةطةر برِؤخيباية، ئةوا هةر لةريَطةي سيواسةوة )ثيَطةي كؤني حثييه مارسانيتيةكان( تاوةكو 
زةويية كاكي بة كاكييةكاني الي مةآلتية )ثيَطةي كؤني حثييه تكاراماكـان( دةكةوتنـة بـةر    
هيَر ء ثةالماري دوذمنان. ضونكة ئةم ريَطا طرنطة بةالي حثييهكانةوة كة بـةرةو بـاكووري   

دةضـوو هـةر لـة سـةردةمي شـا )مورسيليسـي يةكـةم(ةوة تـاوةكو سـةردةمي شـا            سووريا
 (.8/91)سوبيلوليوما ( تاكة ريَطاي ثيَوةندي بوو لةطةأل هةريَمةكاني دةوروبةر )

( كة كاتي خؤي لةنزيك شاري عةزيز يان )ئازيغ(ي ئيَستا بوو، lsuwaمةملةكةتي ئاسؤ )
مي فوراتـدا بـةرةو رؤذهـةآلت دريَـذ دةبـؤوةء      لةشاري مةآلتيةوة الي خؤرئـاواء بةسـةر ضـؤ   
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ــاني مــادن(ى   ــدا ناوضــةي )ئارط ــةرووي  Maden Erganiلةقةَلةمرِةوي ــوو، ل ــةخؤ طرتب ل
سةرضاوةيلي مسةوة دةوَلةمةندترين ناوضةكاني ئةنادؤألء بطرة هـةموو رؤذهـةآلتي نـاوينيش    

 زا بةنرخة، دابني دةكرد.بوو، لةوآ ئةم سةرضاوانة ئاتاذء ثيَويستييةكاني سوثاي حثى لةم كان
شويَنء ثيَطةي ئةم مةملةكةتةء بووني كانزا بةنرخةكةي لةنيَوان هةردوو هيَزي طـةورةي:  

ــةكان  ــاء   Mitanniحثيــىء ميتانيي ــةيان لةهــةردوو شــاري ئيَســتاي )ئؤرف ــة دةوَلةتةك ك
 دياربةكر(ةوة بةرةو ثانتايي رؤذهةآلت، هةَلكةوتبوو.. 

ضاوي تةماحي تآ بربِن، بؤية بووبووة طؤرِةثاني بطرةو بـةردةء  ئةمة وايكرد ئةو دوو هيَزة 
ملمالنيَــي هــةردوو اليــان، تــا ئــةو دةمــةي )ســوبلؤليؤ (ي ثادشــاي حثييهكــان تــوانيي  

 (.6/96 .ز بيخاتة ثالَ مةملةكةتةكةي )0100بةيةطجارةكي لةساَلي 
وة دةبةست: كـانيش  هةرضي ريَطا سةرةكييةكةي تر بوو، ئةوا نيَوان ئةم شويَنانةي بةيةكة

)شاري قةيسةري ئيَستا(ء لةرآ رةوةكاني تؤرؤ  بة دةروازةي سيليسـيادا )كـوالك بوةـازي    
kulekbogazi  ئيَستا(ي بةناوبانطء بة دةشيت قرماني خواروو بةرةو سليفكةء ثاشان بةرةو

مةرسنيء بة ضياكاني )تؤرؤ (دا دةطةيشتة ئةدةنـةء ئـةجنا دةريـاي سـثي ناوةرِاسـت، يـان       
ةدةروازةي سيليسياوة كةميَك بةرةو رؤذهةآلت بة ريَطاي سةرةكي بةرةو سورياء ثاشان وآلتي ل

 (.9/77نيَوان دوو رووبارةكة )
دريَذ دةبؤوة كة ثايتةختةكـةي   Kizwadnaبةآلم ريَطاي باكوور بة مةملةكةتي كيزوادنا 

ئاواوة بـةرةو  بوو نزيك شـاري )عةليشـاري ئيَسـتا(، ليَـرة، لـةرؤذ      Kumeniشاري كوماني 
 لةسةر دةرياي سثي ناوةرِاست، دةكشا. Arzawaمةملةكةتي ئةرزاوا 

ثـا  ئـةوةي )حثى(يــةكان دةسـتيان طــرت بةسـةر وآلتـي )كيزوادنــا(، جـؤرة سياســةتيَكي       
سةركةوتووانةيان بةكار برد لةهةَلسء كةوتء مامةَلةكردنيان لةطـةأل هـةموو ئـةو دةوَلةتؤكانـةي     

يةوة بة ئاماجني ثاراستين لةهيَر ء ثةالمارةكاني مةملةكـةتي ئـارزاوا،   كةوتبوونة سةر ئةم ريَطا
بةمة  سنووري دةوَلةتي )حثى(يةكان بةم جؤرة دريَـذ دةبـؤوة: لـةدةرياي سـثي ناوينـةوة بـةرةو       
باشوور تاوةكو وآلتي طاسطا لةباكوور، لةوآلتي ميتانييةكانيشةوة )نزيك هـةردوو شـاري ئيَسـتاي    

رووباري فورات لةرؤذهةآلت بةرةو ليَواري رؤذئاواي دةشـيت قؤنيـة لـةرؤذئاوا    )ئؤرفةء دياربةكر(ء 
(8/90.) 

ئةوروثايي نةبوون، -عيالمييةكان، كة ثايتةختةكةيان )سووسة( بوو ء لةهؤزةكاني هيندؤ
لة كـؤنرتين ضـةرخة مَيذووييةكانـةوة لةهـةرَيمي خؤزسـتان )ناوضـةي ئـةهواز( دادةنيشـنتء         
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هيَنا بة بناةةء رةضةَلةك لةذياريي دؤَلي دوو رووبارةكة وةرطريابوو. لةو شارستانيَتيةكيان ثيَك
سةروبةندة، واتة لةدةوروبةري هةزارةي يةكةمي ثيَش زايني، خيََليَكي بةرةطةز ئيَرانيي ديكـة  
لةبةشةكاني باكووري رؤذهةآلتي ئيَران لةطةَليان دةذيانء ثايتةختةكةيان ئةكباتان )هةمةداني 

 (.0/90 .ز لةشكريَكي طةورةي كردة سةريان )090لةورِا سةحناريب لةساَلي  ئيَستا( بوو،
لةناوةورِاسيت سةدةي حةوتةمي ثيَش زايني لةنيَوان فارسةكاندا بنةماَلةيـةكي فـةرمانرِةوا سـةري    
هةَلدا، ئةم بنةماَلةية )هاخةمانشي( داميةزراندبوو ء لةمـةوة زجنـرية حـوكمرِاني ئـةكيين كةوتـةوة.      

 .ز( توانيي سةربةخؤيي لةكلكايةتي ميدييةكان وةدةسـت بيَنـآ، وةلـيَ    011-061يةكةم )كؤرشي 
دووبارة داني نـا بةسـةروةري شا)كياكسـار( لـةو سـةروبةندةي كـة سـوثاكاني طةيشـتنة كـةركووك          

 .ز رووخـا. شـاي   001)ئاراخبا(، لةثاشانيش طةيشتة شاري ئاشوور كة لةسةر دةسيت ئةوان سـاَلي  
وبالسةر( لةطـةأل شـاي ميـديا )كياكسـار( الي شـوورةكاني شـاري ئاشـوور بةيـةكرت         )بابل(يش )نةب

 (.  0/017طةيشنتء لةوآ ريَككةوتننامةيةكي هاوثةميانيء دؤستايةتييان لةنيَوياندا بةست )
 .ز( كة نازناوي كؤرشـي طـةورةي   011-088فارسة ئةكينييةكان لةسةردةمي كؤرشي دووةم )

يت ميدييـةكان )ئـةكباتان( داطريبكـات، بةمـة  فارسـة ئةكينييـةكان       ليَنرا بوو، تـوانيي ثايتـةخ  
يةكاليةنة حوكمرِانيي وآلتي ئيَرانيان طرتة دةست. كؤرشي طـةورة تـوانيي ئيمثراتؤرييـةتيَكي مـةزن     

 .ز 019دامبةزريَنآ هةر لةختووبي هيندستانةوة تاوةكو وآلتي بابل )كـة لةسةردةسـيت ئـةوان سـاَلي     
اشوورء كيليكياء كةبادؤكياشةوة )كـة ئـةم دوو وآلتـة  ناوضـةكاني رؤذهـةآلتي      رووخا(ء لةوآلتي ئ

 (.0/077وآلتي ئةنادؤَلي دةطرتةخؤ( تا دةطةيشتة دةرياي ئيجة، دريَذ دةبؤوة )
رةنطة، ديارترين دياردةي ئابووري جياوازي ضةرخي ئةكيين: بةكارهيَناني ثارةي سكةدار 

( شـياالي لـةزيوة بـة    11وون )داري( كـة بةرامبـةر بـة )   بووبيَت، هةروا كردني ديناري ئاَلت
بنةماي مامةَلةي بازرطانيء ضةند بـانكيَكي تايبـةتيش بـةدةر كـةوتن سـةررِاي باناـةكاني       

 ثةرستطاكان.
تؤمارطاكاني ئةو باناانة لةشاري )نفر( دؤزرانـةوة، لةشـاري )وةركـا(  لايـان هـةبووة،      

يء تــؤرِي راوةماســيء مــاآلتء رةهنطــةلي هــةروا باناــةكان كيََلطــةي طــةورةي كشــتوكاَل
 (.0/081عاردوبةرةء زةويء زاري زؤريان بةالوة بووة )

مريي فار  )كؤرشي بضووك( فةرمانرِةواي وياليةتي )ليديا( لةوآلتي ئةنةدؤلَ، جيَطري شا 
 .ز(ي براي بوو، مريي ناوبراو هـةوَلي كوشـتين )شـا(ي    109-616)ئةرتةحششتاي دووةم 

يَي بووريء لة ئاسياي بضووك بة فـةرمانرِةوا داميةزرانـد، وةلـيَ ليَبـوردني شـا      دابوو، بةآلم ل
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نةبووة ريَطر لةثيَش تةماحي لةثيَناو سةندني تةخيت ثاشايةتي لةبراكةي لةئاسـياي بضـووك.   
مري،بؤ جآبةجيَكردني نيازةكةي لةشكريَكي ثيَكةوةنا زؤربةي لةو كريَطرتة طريكانة بـوو كـة   

هةزار طريكي( ناسراوةء بةناوي زةينةفؤنـةوة هاوبةنـدة،   01ي )لةشكركيَشي لةميَذوودا بةناو
)زةينةفؤن( ئةو سةركردةية بوو كة سةربازةكاني لةشكرةكة دواي ثاشةكشةيان لةوآلتي بابـلء  
شكاني لةشكرةكةي كؤرشي بضووكء كوشتين، بة سـةركردةي خؤيـان دايـان نـا. )زةينـةفؤن      

ةو طريكانـة بـؤ وآلتةكـةيان، زانياريطـةليَكي طرنطـي       .ز( لةكاتي طةرِانةوةي ئ611-100
لةسةر ئةو شويَنء ناوضانة تؤمار كرد كة ثيَدا تيَثةرِيء ديسـان ضـةند اليـةنيَكي طرنطيشـي     
تؤمار كرد لةمةرِ بارء طوزةراني وآلت لةئاخرء ئؤخري سـةردةمي فارسـة ئةكينييـةكان بـة     

ووري رؤذهــةآلتى ئــةنادؤأل، لــةورِا (ء ناوضــةكاني باشــ0/080تايبــةت لــةعيَراقي بــاكوور )
( رؤذةي بـة وآلتةكةيانـدا تيَثـةرِي    7طةيشتبووة وآلتي ئةو كاردؤخييانةي كة بة دريَذي ئةو )

(ء زةينةفؤن ئةوانةي بة شؤرِةسواري زؤر بـةهيَزء  00/061هيَر ء ثةالماريان كردؤتةسةري )
 ئازا ناو بردوون.

كؤَلـةرةكان، ثيَيـان وايـة كاردؤخييـةكان     زؤربةي ميَذوونووسـاني كـوردء ذمارةيـةك لةليَ   
كوردةكاني ئيَستان، ئةوانةي كة لةو سةروبةندةي با  كـرا، لـةو ناوضـانة نيشـتةجآ بوونـة      

ــةماوةي   07) ــك، بـ ــةآلتي نزيـ ــةي رؤذهـ ــةكان لةناوضـ ــة ئةكينييـ ــةردةمي فارسـ (. سـ
ايي  .ز( بةرةو رؤذهةآلتء عيَـراق كؤتـ  111-100لةشكركيَشييةكةي ئةسكةندةري طةورة )

ثيَهات، ئةسكةندةر لةشكرةكةي بةسةر دةردةنيل )بوسفؤر(دا طواسـتةوةء لةشـةرِي رووبـاري    
 .ز رووبةرِووي هةوةَلني سوثاي فارسـةكان بـؤوة. لةثاشـان رووبـةرِووي     116)طرانين( ساَلي 

داراي سيَيةم، خودي ثاشاي ئةكينييةكان لةشةرِي دووةم، بؤوة كة لة)ئيسؤ ( روويداء تيَـدا  
ي فار  تيَكء ثيَك شكا. بـةآلم ئةسـكةندةري ماكـدؤني لـةو نوشوسـيتء هةآلتنـةي       لةشكر

-111تووشي دارا هات، وة دووي نةكةوت، بةَلكو روويكردة ميسرء سورياء داطريي كـردن ) 
ــةي      110 ــةراطرتين ناوجةرط ــؤ دةستبةس ــةوت ب ــراق وةرِآ ك ــةرةو عيَ ــان ب  .ز(. لةثاش

 (.0/089ئيمثراتؤرييةتي فار  )
 .ز(، لةدةشيت هةوليَر لةشكريَكي طةورةء طراني كؤكردبـؤوة ذمـارةي   111-118دارا،)

هةزار هةزار )واتة: مليؤنيَك( شةرِكةر بوو، ثيَكهاتبوو لة: فار ء ميديء بابليء سـؤمةريء  
ئةرمةنء كةبادؤكء بةَلخيء سةةدء ئةرخةزيء ساكيء هيندي. ئةسـكةندةري ماكـدؤني بـة    

دةوة بـةرةنطاري ئـةم حةشـامةتة تيَكةَلـةء ناثؤشـتةء      ( هـةزار ثيـا  61( هةزار سوارةء )7)
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هةمةرةطةزة بؤوةء بـة كارامـةيي لةشـةرِي )كـواكميال(، تـوانيي بـةهؤي جيـاوازي ضـةكء         
تفاقةكانيء ليَهاتووييء ئازايةتييةكةيةوة لةماوةي يةك رؤذدا لةشـكرةكةي دارا ثةرتـةوازةء   

وةيـان كـردء تيَكـةأل بـة قـةومء      تةفروتوونا بكاتء ثاةاوةي لةشـكرةكةي لـةو ناوضـةية ب    
هؤزةكاني دانيشتووي ئةويَ بوون، ئةم شةرِة )ئةربيال(شي ثـآ دةطـوترآ وةك ئاماذةيـةك بـؤ     

(، ئـةوة بـوو )دارا( بـةرةو )ئةكباتان=هةمـةدان(     01/7 .ز )110شاري ))ئةربيل(( ساَلي 
ةوت، داي ثايتةختة دوورة دةستةكةي هةآلت، ئةسكةندةر تاوةكو وآلتـي فـار  بـة دواي كـ    

( مـانط ليَـرةدا   6بةسةر )سووسة(داء ثاشان بةرةو ثايتةخيت طةورة )برسيبوليس( ملي ناء )
لةشكري مؤأل داء دواية  دريَذةي بـة راوةدوونـاني دارا داء طةيشـتة شـاري ئـةكباتان، كـة       
لةشكرةكةي طةيشتة دةوروبةري ئةو شارة، داراء دةستةء تاقمةكةيان دةسـطريكردو كوشـتيان   

(0/091.) 
ئةسكةندةر لةوآلتي بةختء سةةدء ئةودواي هةريَمةكاني ئـةوديوي رووبـارء ناوينـةكاني    
ئاسيا، دريَذةي بة لةشكركيَشييةكاني داء لةكاتي طةرِانةوةيدا بة وآلتـي )سـةند(دا تيَثـةرِيء    
لةثاشان هيندستاني داطري كرد، كة طةيشـتة رووبـاري )طـانج(يش، وةيزانـي ئـةوة ئةوثـةرِي       

ية سةرلةنوآ بايداوة بةرةو )سووسة( بـؤ ئـةوةي دةسـبكات بـة دارِشـتين ثـالنء       جيهانة، بؤ
ثرِؤذةكاني لةثيَناو دامةزراندني ئيمثراتؤرييةتيَك ياخود دةوَلةتيَكي جيهاني هةموو نةتـةوةء  
طةالن لةخؤ بطرآء بةبرايةتي لةسايةيدا بذين، بناةةي ثالنةكةشي بةوة دانا )ستاتريا(ي كضي 

ة كردء ذمارةيةكي زؤريش لةسةركردةء سةربازةكاني، ذناني فارسـيان هيَنـا،   داراي لةخؤ مار
جطة لةوة  ئةسكةندةر ثالني دارِشت بؤ بنياتناني هاتوضؤي دةريايي نيَوان رووبـاري سـةندء   
دجيلةء فوراتء نؤكةندي سويَس. لةثاشان بةرةو بابـل طةرِايـةوة، ثـا  ئـةوةي كـة لةسـاَلي       

ارة ضاكسازيء نويَكردنةوةي تيَدا كرد بؤئةوةي ببيَتة ثايتةخيت  .ز داطريي كردبوو دووب110
دووةمي دةوَلةتة جيهانييةكـةي لـةثا  ئةسـكةندةريية كـة لـةوآلتي ميسـر بونيـادي نـا..         
لةكاتيَكدا ئةسكةندةر ئامادةكاري دةكرد بؤ ئةوةي لةشكر بكاتـة سـةر دوورِطـةي عـةرةب،     

 .ز 111ي حوزةيراني ساَلي 01ةدنةسر( لةنةخؤشي لةرزءتا بةرؤكي طرتء لةكؤشكي )نةبوخ
مرد. ئةو يةك دوو سةدةيةي ثا  مردنةكةشي بة ضاخي )هيلينيسـيت( ناسـرا لـةم ضـاخةدا     

 (.0/090شارستانيَتيةكي تيَكةَلة لةذيارييةكاني رؤذهةآلتي كؤن ء ذياريي يؤنان باو بوو )
وانـةبوو شـويَين    ئةو دةمةي ئةسكةندةري ماكدؤني كؤضي دوايي كرد، لةوآدا كةسـيَكي 

بطريَتةوة، بؤية ناكؤكي كةوتة نيَوان سةركردة بةناوبانطةكانيء ثـا  ماوةيـةكي دوورو دريَـذ    
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( ســاَلي خايانــد، ســآ كــة  لــةو ســةركردانة 61لةشــةرِء شــؤرِي نيَوانيــان كــة نزيكــةي )
ة ئيمثراتؤرييةتة ثانء بةرينةكةيان لةنيَوان خؤياندا دابة  كرد، يةكـةميان: سـلؤقس بـوو كـ    

)وآلتي بابلء ئاشوورء سورياء ئيَرانء بةشةكاني خؤرهـةآلتي ئاسـياي بضـووك(ي بةركـةوت،     
خودي ئةم سةركردةية  بوو سةردةمي سلوقي لةعيَراق دامةزراندء ثاشانيش ئيمثراتؤرييةتي 
سلوقي كة لةهيندوستانةوة تا سنووري ميسرو لةدةرياي رةشيشةوة بةرةو دوورِطةي عـةرةب،  

 .ز. دووهةمني سةركردةشيان ثـاتليمؤ  ئـةوا ثادشـايةتي    101لةدواي ساَلي دريَذ دةبؤوة. 
ميسري بةركةوتء لةوآ مةملةكةتي ثةتليسةكان، يان ثةتليمـةكاني دامةزرانـد. سـيَهةمني    

 (.0/091سةركردةشيان )ئةنتيكؤ (، بووة فةرمانرِةواي ئاسياي بضووك )هةريَمي فرجييا( )
، جَلةوي حوكمرِانيي عيَراق لةنيوةي سةدةي دووةمي ثـيَش  دواي ثادشا سلووقية ماكدؤنييةكان

سـاأل بـةردةوام    101زايني، كةوتة دةست ثادشا فورثيه ئيَرانييةكانء حوكمرِانييان لةعيَراق نزيكةي 
ئةوروثييـةكان لةئاسـياء   -ز(. فورثييهكان بة بنةضة دةضنةوة سةر هـؤزة هينـدؤ  117-018بوو )

، نيشتمانةكةشيان لةو ثيَدةشـتانة  Scythiansيان سكاييةكان  بةخزمايةتي دةطةنة ئةكشؤزييةكان
بوو كة لةنيَوان دةرياي قةزوينء دةرياي ئاراأل داكشابوو ء بةسوارضاكيء جـةنط ناسـرابوون. نـاوي    
فورثى يان ثارثى لةناوي ئةو هةريَمةوة هاتووة كة دواجا لةئيَران دةسـتيان بةسـةردا طـرتء ثيَيـان     

. فارثييهكـان بـةناوي ئةشـطاني يـاخود     -ي هـةموو هـةريَمي خؤراسـان   نزيكة-دةطوت )ثارتوا( 
ئةشكانيشةوة ناسراون، بةر لةوة  لةم وآلتةي كة بة ناوييانةوة نراوة، نازانرآ زمانة رةسـةنةكةيان  
ضي بووة، بةآلم بة زاراوةيةكي ئيَراني كؤن كة ثيَي ييَذن )ثةهلةوي( داخـاوتن. ثةهلـةوي لـةزماني    

ســانييةوة نزيكــةء هــةردوو زاراوةكــة  لــةزماني كــةوناراي فارســةكانة.  ئةشــكاني فارســي سا
فورثييهكان رةنووسي ئارامييـان بـةكار بـردووة بـؤ نووسـيين زمانةكـةيانء لـةوآ رِا لةناوضـةي         

 (.0/011كيَوةكاني هةورامانء لةدةوروبةري هةَلةجبة، ضةند دةقيَكي فورثييانة دؤزراونةتةوة )
ز( لةثا  فورثييهكان، حوكمرِانيي عيَراقيان طرتة دةست 017-ز117فارسة ساسانييةكان )

تا ئةو دةمةي لةشكري عةرةبي ئيسالمي هات. دواي ئةوةي فارسةكان )فورثىء ساسـانييةكان(  
سـاأل فـةرمانرِةوايي عيَراقيـان كـرد، ضـةندين ئاسـةواري ذيـاريء         811كة بؤماوةي نزيكـةي  

سةكان بةوة بةناوبانط بـوون زؤر ثابةنـدبوون بـة    ئابووريء كؤمةآليةتييان تيا بةجآ هيَشت. فار
ــابووريء   ــاني ضــةندين سيســتمي كــارطيَرِيء ئ ــوردةيي ئــاييينء دان كلتــووري هلنســيتء ليَب
كؤمةآليةتي، ئةوان بنةماطـةلي سيسـتمي فيـوداليزم )دةرةبةطايـةتي(ء فـةرمانرِةوايي خيَزانـة       

يؤريس )نزيـك شارؤضـكةي سـاَلكيةي    ئةرستوكراتييةكانيان ضةسثاند. ئةو بةَلطةنامانة  لةدؤرا
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سووريا( دؤزرانةوة، ئاماذة دةكةن كة خودي فورثييهكان بوون ثؤليسي تايبةتيان دامةزرانـد بـؤ   
ثاراستين ئاسايشي ريَطا بازرطانييةكانء سووديان لةدةزطاي ثؤسـتةي بـةردةوامء دامةزرانـدني    

ي خيَرايـي طاليسـكةكانء   ويَستطةي تايبةت بة طؤرِيين ئةسـثء وآلخ وةرطـرت بـؤ زامنكردنـ    
بونياتنــاني مــاأل )خــان(ي تايبــةت بــؤ حةواندنــةوةي بازرطانــةكان لةشــارة بازرطانييةكانــداء  
لةدةرةجنامي ئةم كارانةيان ذياني ئابووري طةشةي سةندء ساماني زؤر كةَلةكة بـوونء بازرطـاني   

يـة جيهانييـة   دةرةكي فراوانييـةكي باشـي بـةخؤوة بـيين بةسـةر زؤربـةي ئـةو ريَطـا بازرطاني        
بةناوبانطانةي كة نيَوان كيشوةري ئاسياء جيهـاني رؤذئـاواي بةيةكـةوة دةبةسـت، بةشـيَوةيةك      
ئيَرانء عيَراق بوونة دوو مةَلبةندي طةورةي بازرطاني نيَونةتةوةيي لـةنيَوان رؤذهـةآلتء رؤذئـاوا    

(0/016.) 
ييين ئيسـالم  دواي هاتين لةشكري عةرةبي ئيسالمي بـةرةو عيَـراقء وآلتـي فـار ، ئـا     

لةنيَوان رؤَلةكاني طةلي كورد بةهةر ضوار ترية و شيَوةزاريةوة )كرمانجء طؤرانء لورِء كـةَلور(  
لةسةر دةسـيت هـةردوو سـةحابة )عـزرةي كـورِي قـةيسء عيـاز كـورِي ةةنـةم( ب وبـؤوة           

 (. كورد قوربانييةكي زؤري دا لةثيَناو ئاييين ئيسالمء ثابةنـدبووني بـةم ئايينـة،   08/110)
ويَرِاي ئةوة خةباتيَكي خويَناوي سةخيت كـردووة بـؤ ثاراسـتين ئـازاديء سـةربةخؤيي خـؤي       

ــاَلةكاني   ــةردوو س ــةروبةندي ه ــؤي  910ء 888لةس ــاوخؤي خ ــةربةخؤيي ن ــةند س ز، هةرض
ثاراستووة. ثاشان ئيَرانييةكان دةستيان طـرت بةسـةر كرماشـانء دةروبـةريء خسـتيانة ثـاأل       

طةورةي كوردستان لةنيَوان ئةو مرينشينة كوردييانة دابة  بوو  وآلتةكةيان، بةآلم بةشي هةرة
بوو كة جاروبار قةوارةي نةتةوةييء هةندآ جاريش سةربةخؤيي خؤيـان ثاراسـتبوو ئةطةرضـي    

 هةندآ لةدةوَلةتة طةورةكاني ناوضةكة دةستيان طرتبوو بةسةرياندا.
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 باسي دووةم
 

 رةضةَلةكء نيشتماني كورد
 

شةمي ثيَش زايني وآلتي كؤني رؤذهةآلتي نزيك،بـة تايبـةت دؤَلـي دوو    لةدواي سةدةي شة
رووبارةكةء ئيَرانء وآلتي ئةنادؤأل، بووبوونة تيَكةَلةيةك لةدانيشتوان بةهؤي ئةو شـةرِء شـؤرِة   
ويَرانكارييانةي لةنيَوان دةوَلةتةكاني فار ء دؤَلي دوو رووبارةكة لةاليةكء لـةنيَوان ئـةميانء   

ةنادؤأل لةاليةكي ترةوة، رووياندا. بؤ ئةم شةرِانة دةبـوو ئـةو دةوَلةتانـة سـوثاء     نيَوان وآلتي ئ
لةشكر لةهةموو نةتـةوةء رةطـةزيَك لـة وياليةتـةكانيانء وياليةتـة دوورة دةسـتةكاني ذَيـر        
دةسةآلتيان كؤبكةنةوةء فرةجار لةهةردوو باري سةركةوتن ياخود ذيَركةوتندا ثاةاوةيان لةنيَو 

ةوَلةتةكــةي تــر ب ودةبوونــةوةء تيَكــةَليان دةبــوونء لــةدةرةجنامي ثيَوةندييــة دانيشــتواني د
 كؤمةآليةتيء ئابوورييةكان ناضار دةبوون لةوآ نيشتةجآ بن.

بؤ منوونة: ئةطةر ضاويَك بطيَرِين بة دؤَلي دوو رووبارةكة لةثا  سـةدةي شةشـةمي ثـيَش    
اني رةسةمنان بةرضاو دةكةوآ، سةررِاي زايني، لةوآ دا ئاريء عةرةبي خزماني بابلي لةدانيشتو

ثاةاوةي سؤمةريء ئةكاديء ئاشوورييةكان، ضةند توكيَكي نويَيش هاتوونةتة نيَو وآلتةكـة،  
 وةك: عيربانيء ميسريء سوريايي، تةنانةت ضةند كؤمةَليَكي يؤنانيش.

رةي سةند تيَكةَلبووني دانيشتوانةكة لةسةردةمي فارسة ئةكينييةكانةوة بة بةردةوامي ثة
ــةهؤي سروشــيت ثيَكهاتــةى ئيمثراتؤرييــةتي فــار ء ســوثاكانييةوة )  ــيين 0/086ب (، دةب

 .ز( كـة ثيَكهـاتبوو لـةمليؤنيَك شـةرِكةرء لةشـةرِي      111-118سوثاكةي داراي سـيَيةم ) 
 .ز رووبةرِووي سوثاكةي ئةسكةندةري ماكـدؤني بـؤوة،   110كواكميالي نزيك هةوليَر ساَلي 

ةطةز بوو لةفار ء ميديء بابليء ئةرمةنيء كبادؤكيء بـةَلخيء سـةةدء   تيَكةَلةيةكي فرة ر
ئةرخزيء ساكيء هيندي،ئةوة بوو ئةسكةندةر تـوانيي لـةماوةي تـةنها يـةك رؤذدا تيَكيـان      

 (.0/601بشكيَينء لةو ناوضةية ثةرتةوازة بنء تيَكةأل بة هؤزء قةومةكاني ئةو شويَنة بن )
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وونة توندء بةهيَزتر بـوو، لـةئاكامي كؤضـي هـؤزء نةتـةوة      لةوآلتي ئةنادؤَليش، ئةم تيَكةَلب
جياجياكانةوة بؤ ئيَرةء هةروا بةهؤي ئةو شةرِو شؤرِة زؤرانةي لةسةر خاكةكـةي روويانـدا، ئـةم    
وآلتة سةررِاي دانيشتوانة رةسـةنةكةي لـةرؤمء طريـكء ميتـانيء كشي)قاسـو(ء نيسـييةكان،       

يَـدا نيشـتةجآ بـوون، وةك: ئاشـووريء ئـةكاديء      ضةندين هؤزء نذادي رؤذهةآلتيء رؤذئاوايي ت
فار ء حثىء حؤريء سلوقيء سؤباريء طـؤتي )قـوتي(ء ميـديء ئـاراميء لـوينء لولـوبيء       
مشكي )فرجيي(ء ميسريء ئةكيينء فورثىء ساسانيء روو ء بولاانء ئةوانيرت لةدانيشـتواني  

ا، مـريا، كـانيش، كريتـا،    شارةكاني ئةنادؤأل يان نزيكي، وةك: طاسطا، ئورشو، ئـةرزاوا، كسـار  
 حةَلةب، عانة.

ئةطةر ضيش، كؤي ئةو طةلء رةطةزانـةي كـة لـةوآلتي دوو رووبارةكـةء ئيَـرانء ئـةنادؤأل       
ــة) ــاتر ل ــوون، زي ــة فةرمييانــةي  01نيشــتةجآ ب ( نةتــةوة بــوو، ئــةوا ذمــارةي ئــةو زمان

كاني دةستيَك بـةو  لةدةوَلةتةكاني ناوضةكةء ئيمثراتؤرييةتةكةيان بةكار دةبرا لةذمارةي ثةجنة
ئـةوروثيء  -الوة تيَنةدةثةرِي، كة ثيَكهاتووة لةكؤمةَلةي زمانة ساميء هريؤطليفـيء هينـدؤ  

ئوراَلة تائييةكان، ضونكة ضةند ئةو طةلء رةطةزانةي كـة دةوَلـةتيَك يـان ئيمثراتؤرييـةتيَكي     
اوبة  هـةبيَت  طةورةيان ليَ ثيَكدآ، زياد بكةنء ثةرةبسيَنن، ئةوةندة  ثيَويستة زمانيَكي ه

وةكو زماني فةرمي بؤ ليَكرت حاَليبوون لةنيَوان ئةو طةالنة لةبةر فرةيي زمانء زاراوةكانيـان،  
ئةمــة  هــةمان ئــةو كــارة بــوو ئيمثراتؤرييةتــة فرةطــةلء رةطــةزةكاني رؤذهــةآلتي نزيــك 

يَنووسـي  ئةجنامياندا. لةورِا، ئيمثراتؤرييةتةكاني بابلء ئةكادء ئاشووري، زماني ئةكاديء بةرِ
بزمارييان كردنة زماني فـةرمي خؤيـان، لةكاتيَكـدا ئيمثراتؤرييـةتي حثـى زمـاني هينـدو        
ئةوروثييان كردة زماني فةرمي لةوآلتي ئةنادؤألء ناوضةكاني سةر بةم وآلتة. بةآلم ثادشـاكاني  
ئيمثراتؤرييةتي فار  زماني ئارامييان كـردة زمـاني فـةرمي ئيمثراتؤرييةتةكـةيان كـة لـة       

ةندي ئةوانداء شان بةشاني زماني فارسي كؤنء زماني بابلي بة تايبةت لة وآلتي بابـل  سةروب
ــوو( )   ــةردةوام ب ــةوآ ب ــني ل ــاني نووس ــةندء )وةك زم ــةحاَلي 0/080طةشــةى س ــة  ب (. ب

)هريؤطليفي(يش ئةوا زمـاني ئيمثراتؤرييـةتي ميسـرء وآلتـةكاني دةوروبـةري بـوو. لـةوِرا،        
ء دانيشـتوانةكان لـةوآلتي ئـةنادؤأل بينـرا، ثيَيـان دةطـوت       زاراوةكاني تايبةت بة حثييهكان

 (.8/16)هريؤطليفي حثى( )
هةرضةندة بةَلطةنامة كةمة سةرةتايية ناكامَلةكاني سةر بة هةزارةي دووةمي ثيَش زايـني  

لةو ثارضة طَلينة دؤزراوانةي لةهةر يةك لةسووسة  -كة لةميانةيدا شارستانييةت ثيَشكةوت-
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Susa  ء سيالكSialk      لةنزيك كاشان)ئيَران( دؤزرانةوة، ئامـاذة دةدةن بـة رةطـي عيالمـي
هاوضةرخي سةردةمي جةمدةت نةسر لةماوةي سـؤمةري   Picto graphicنووسيين ويَنةكي 

 .ز(، ئةوا ئةو ثارضة طَلينة سؤمةرييانةي كة ميَذوويان دةطةرِيَتـةوة بـؤ   1911)دةوروبةري 
سيين عيالمي لةو نووسينة سؤمةرييةوة وةرطرياوة  .ز دةرياخنست كة نوو1011سةرةتاكاني

 .زطؤرِاوة بؤ جؤريَك نووسني لـة شـيَوةي ضـةند هيََليَـك كـة       1011كة لة دةوروبةري ساَلي 
دةكرآ خبويَنريَنةوة. ئةم شيَوازة نووسينة لة كؤتايي سةدةي بيستءسـيَي ثـيَش زايـني نـةماو     

ة عيالمييـةكان لـة سـةروبةندي هـةردوو     لةوآ ئةو خةتة بزماريية ئةكاديية جيَى طرتةوة كـ 
سةدةي بيستءثيَنج ء بيستءضواري ثيَش زايني بةكاريان بردووة لـة دةرةجنـامي كاريطةرييـة    

 (.07/006/ 9سياسيء كلتووريية سؤمةرييةكان لةسةريان )
ماوةي هةزارةي دووةمـي ثـيَش زايني،خةسـَلةتي دوو ديـاردةي زةقـي لـةخؤطرتبوو،       

ئةوروثاييـةكان لةناوضـةكاني بـاكوورةوة بةسـةر     -طريكارة هيندؤيةكةميان: طةيشتين دا
بسفور )تةنطةي دةردةنيل( يان قةقفازيا بةرةو رؤذهةآلتي نزيك. دووهةميشيان: داهيَناني 

ــة )  ــةوآلتي دوو رووبارةكــ ــاري لــ ــةتي بزمــ ــةو 0/006/ 9خــ ــةرووى ئــ (. لةســ
ــديا  ن )بئرالســبع( بــوو داطريكارانــةوةحثييهكان بــوون كــة لةفةَلةســتني دادةنيشــنتء زيَ

(، ثاشــان لةطــةأل عيربانييةكانــدا تيَكضــوونء ئــةمانيش حثييهكانيــان بــةرةو 18/10)
ناوضةكاني سووريا هةَلربِي، ليَرةدا رةعم سيسي دووةم لةسةدةي نؤزدةهةمي ثـيَش زايـني   
لةشكريَكي طةورةي لةدذيان ئامادة كردء شـةرِ لـةنيَوان حثـىء فريعةونيـةكان لةشـاري      

ريا قةوما، دواي ئةمة  ثةميانيَك لةنيَوانيانـدا بةسـرتا، دةقـي ثةميانةكـة     )قاد (ي سو
(. واديـارة دواي ئـةم   00/001/ 9لةسةر ديوارةكاني ثةرستطةي )كةرنةك( تؤمـاركرا ) 

شةرِة ضوونةتة وآلتي ئةنادؤألء شاري )حاتوشـا(يان كردؤتـة ثايتـةخيت خؤيـانء لةطـةأل      
نادؤأل تيَكــةأل بــوونء لةئاســياي بضــووك خــاتيء نيســييةكان دانيشــتواني رةســةني ئــة

مةملةكةتيَكيان بؤخـؤ دامةزرانـدء زؤري ثـآ نةضـوو بـووة ئيمثراتؤرييـةتيَكي طـةورة        
  .ز(.0911-0111)

خةتي بزماري ئةنادؤَلي كة لةخةتي بزمـاري سـؤمةرييةوة وةرطـرياوة، بـة ريَطـةي ئـةو       
اكووري رؤذهةآلتـةوة داويانـة   )حؤري(يانةوة طةيشتؤتة )حثى(يةكان كة بةليَشاو لةناوضةي بـ 

 بةسةر سنوورةكاني رؤذهةآلتي وآلتي ئةنادؤألء سنوورةكاني باكووري وآلتي دوو رووبارةكة.
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بابليـان داطريكـرد، بـة زمانيَـك      -دواجـار -)حؤري(يةكانيش وةكو ئةو )كاشي(يانةي كة 
ش زايني( كـة  ي ثي9َداخاوتن خزمايةتييةكي نادياري هةبووة لةطةأل زماني )خاَلدي( )سةدةي 

باكطراوندى نزيكي ئةو زمانة هيندؤ ئةوروثيية ئةرمةنييةية لةناوضةي دةرياضةي )وان( باوبوو 
 (.0/806/ 9ء بةخزمايةتييةك دةطاتة كؤمةَلةي زمانة قةفاازييةكان )
ئةوروثاييـةكان نـةبوون، ضـونكة    -عيالمامييةكاني دانيشتووي ئيَران، لـةهؤزة هيندييـة  

نة ئؤراأل تائيية نةناسراوانة بوو كة نةثيَوةنديي بةزمانة كؤنةكانةوة هةيةء زمانةكةيان لةو زما
نة  ثوختةي زمانة نويَيةكانة، بؤية هةموو بةَلطةنامة عيالمييةكان بةسآ زمان نووسرابوون: 

(. ليَرة  لةطةأل ئةو ميدييانةي دراوسيَيان بوون، 017/ /9عيالمي، فارسي كؤنء ئةكادي )
ئـةوروثايي بـوونء   -كالتوورةوة جيـاوازن ميدييـةكان لـة طـةالني هينـدؤ      لةرووي رةضةَلةكء

زمانةكةشيان زؤر لةزماني كورديء زماني ثةهلةوي دةضوو كة هةردوو ئةم زمانة  سـةر بـة   
 (.17/019ئةوروثاييةكانن )-خيَزاني زمانة هيندؤ

 Medesء ميـدي  Persuaيةكةمني ئاماذة بةهةردوو هؤزة ئيَرانييةكـة: فارسـي مةجووسـي    
 .ز(ء دواتـري هـاتووة، ئـةو    810لةهةواَلةكاني ثادشاي ئاشووري )شيلمةنةسري سيَيةم( سـاَلي ) 

دةمةي سوثاكاني ئاشووري ثيَوةندييان كرد بة كؤمةَليَك هؤزي ئيَرانييةوة لةنيَوياندا ئةو دوو هـؤزة  
 زياديان كرد.ز( 70- .ز1011بوون، لةثاشان ئةو هةواآلنة لةسةرضاوة ئاشووريية جياجياكاندا )

ــذي ) ــة دريَ ــؤ نووســني 07/70/ 9(هــةزار ســاأل )6خــةتي بزمــاري ب ــك ب م( وةك ئامرازيَ
لةذيارييةكاني دؤَلي دوو رووبارةكةء طةالني دراوسآ: ئيَرانيء ئـةنادؤَلي، بـةردةوام بـوو. بـةآلم     
ئةكاديية سامييةكان هةندآ طؤرِانكارييان بةسةر سيسـتمي ئـةو خةتـة بزمارييـةدا هيَنـا كـة       
لةبناةةدا بؤ نووسيين زمانيَك ثةيدا بوو زماني ئةكادي نةبوو، بـةَلكو زمـاني سـؤمةري بـوو.     
ئةمة واثيَويسيت كرد هةندآ طؤرِانكاري لةسةر بكرآ تاوةكو بطوجنآ بؤ ئةداي نووسيين زمـاني  
ئةكادي كة ئةميشيان كاريطةري لةسةر بوو لةدةرةجنامي نووسيين بة خةتي بزمـاريء هةنـديَك   

طةكاني لةنووسني بزر بوون بة تايبةت ثيتةكاني طـةروو ء دةنطـة سـامييةكاني تـري وةك:     لةدةن
)ض.ظ.ع.ح( لةبــةر نــةبووني هيَماطــةلي بزمــاري تايبــةت ئــةدايان بكــةن. هــةر لةســةردةمي  
ئةكاديشةوة دياردةيةكي زمانةواني لةسيسـتمي خـةتي بزمـاري سـةري هةَلـدا، ئـةويش: ئـةو        

واتة ئةو ئيشـارانةي جَيـي رةمـز دةطرنـةوة( بـؤ دةربـرِين لـةواذةي        ئيشارانةي كرابوونة رةمز )
ئةمة  ثيَويسـيت بـة    -سؤمةري، لةزماني ئةكادي بة ماناي واذةكاني ئةم زمانة دةخويَنرانةوة
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داناني فةرهةنط بوو بة تايبةتي لةسةروبةندي بابلي كؤن )هـةزارةي دووةمـي ثـيَش زايـني( بـؤ      
 (.0/100بة ماناكانيان لةواذةء بةهاطةلي ئةكاديدا ) ليَكدانةوةي ئيشارة بزمارييةكان

زمانء كلتوورى ئةكادي لةوآلتي دوو رووبارةكةء دةوروبةري تـاوةكو هـةزارةي دووةمـي ثـيَش     
زايني زاأل بوو، ئـةو دةمـةي زاراوة ئاشـووريء بابلييـةكان لـةو زمانـة دايكـةوة، سـةريان هةَلـدا          

ي ئيمثراتؤرييةتةكاني بـابليء ئـةكاديء ئاشـووريء    (. لةوآ ئةم زمانة بووة زماني فةرم0/670)
ئةو وآلتانةي هاتبوونة نيَو قةوارة كارطيَرِيء سياسييةكانيانةوة، دةبيين لـةئاكامي لةشكركيَشـيية   
دةرةكييةكاني ئةكادييةكان بة سـةركردايةتي سـارطؤني ئـةكادي دامةزريَنـةري زجنـريةي ئـةكادي       

سـني(ي نةوةكـةي بـوو    -كـة ناودارترينيـان )نـرام    .ز(ء خةليفةكاني دواي خـؤي  1170-1100)
ــالل   1190-1100) ــةكاني )ه ــةي بةش ــات زؤرب ــةرين ثيَكه ــانء ب ــةتيَكي ث  .ز(، ئيمثراتؤريي

اخلصيب(ء وآلتي )عيالم(ء بةشةكاني رؤذهةآلتي ئاسـياي بضـووك تـا كـةنارةكاني دةريـاي سـثي       
نةي دواي ضـاخي ئـةكادي باسـي    ناوةراسيت لةخؤ طرتبوو، نووسراوة ميَذووييةكاني ئةو سـةروبةندا 

داطريكردني هةريَمي كةبدؤكية لةرؤذهةآلتي ئةنةدؤَلمان بؤ دةطيَرِنةوة لةاليةن سارطؤني ئةكادييـةوة  
بة ئاماجني فرياكةوتين نشينطةيةكي بازرطانة ئةكادييةكان كة بؤ بازرطانيي خـوريء مـس لـةوآ    

 دامةزرابوو.
يـةكاني جزيـرةي سـةروو، بـووني ضـةند      دؤزينةوةي شويَنةواريش لةناوضـةي خـاثوورء ال  

 (.0/107نشينطةيةكيان لةضاخي ئةكادي لةو شويَنانة سةَلماندووة )
سارطؤن ثا  ئةوةي دةسيت طرت بةسـةر وآلتـاني بـةناوبانطي ئاشـووري، وةك نةينـةواء      
ئاشوورء هةروا بةسةر وآلتي عيالمء ئةنادؤأل،ئـةجنا ئـاورِي لةريَكخسـتين سـةربازي دايـةوة،      

ــة  ــدء     بةم ــةردةوامي دامةزران ــادةء ب ــوثايةكي ئام ــتمي س ــوو سيس ــة  ب ــةمني ك يةك
طؤرِانكارييةكي بنةرِةتيي هيَنا بةسةر شيَوازةكاني شةرِء ضةك، بيَطومان ئةمة يةكيَك بوو لةو 
كؤمةَلة هؤكارانةي يارمةتييان دا بتوانيَت   بةسةر )لؤكال زاكيزي( دؤذمين دا سـةربكةويَت  

(ي لةئاشـوورييةكانةوة وةرطرتبـآ،   Qurduرطؤن سيستمي )كـوردؤ  (، لةوانةشة سا0/106)
ئةويش بريتيية لةو يةكـة بةهَيزانـةي دةكـرآ بـة )ثاسـةواني تايبـةت( وةسـث بكـرآ، كـة          
ثيَكهاتوون لةو يةكة جةنطاوةرانةي بةرثرسن لةسةالمةتيي خودي شاي ئاشووريء لةو كةسانة 

ثشتيان ثآ دةبةسرتآء هةر كاتيَك سوثاي  دةستنيشان كراون متمانةيان ثآ دةكرآء بةتةواوي
 (.11/100ئاشوور بؤ جةنط جبووَليَت، ئةو ثاسةوانانة بةتةنيشتى )شا(وة دةرِؤن )
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زمـانى سـاميي ئـةكادي لــةدواي لةشكركيَشـييةكاني سـارطؤني ئـةكادي لةدةوروبــةري       
بـة تايبـةت   هةزارةي دووةمي ثيَش زايني، بووة زماني فةرمي ئيمثراتؤرييةتة ثانء بةرينةكة 

سني( سةَلتةنةتي دةوَلةتي ئةكادي لةناوضةكاني باكوورء باكووري رؤذهةآلتي -ثا  ئةوةي )نرام
وآلتي دوو رووبارةكة ضةسثاند، لةوآ ئةو هؤزة ضيايية بةهيَزء توندانـة نيشـتةجآ بـوون كـة     

اني (، لةكاتيَكـدا زمـ  0/109هاوسنووري دةشتايية بة ثيتةكاني دؤَلي دوو رووبارةكة بـوون ) 
لة زمانة هينديية ئةوروثييةكان بوو لةطةأل بووني ثيَوةندييةكي بة  Kassiteثادشاياني كاشي 

 ( كة رةنط بيَت ئورارتي كؤن بووبيَت.07/091/ 9كؤمةَلةي زمانة قةفاازييةكانةوة )
 .ز( سـةريان  0111-0911لةهةمان ئةم سـةروبةندة  حثييهكـان لـةوآلتي ئـةنادؤأل )    

ئةوروثاييـةكان بـوو ء ئيمثراتؤرييـةتيَكي     -لة كؤمةَلةي زمانة هينديية هةَلداء زمانةكةيان
(ء 8/11طةورةيان دامةزراندء ئـةم زمانـةيان كـردة زمـاني فـةرمي ئيمثراتؤرييةتةكـةيان )      

نووسيين بزمارييان لةوآلتي دوو رووبارةكة وةرطرتء لةزماني ديبلؤماسيء بةسـتين ثـةميانء   
يانييـةكان، بـةكاريان هيَنـا. لـةرووي طرنطيشـةوة نووسـيين       ئالَءطؤرِ كردني ثةيام لةطـةأل ب 

هريؤطليفي ثا  نووسيين بزماري ديَت لة وآلتي ئةنادؤألء ميَذووي بةكاربردني دةطةرِيَتةوة بؤ 
 .ز(، لةوآ بة تايبةت بؤ نةقشي سةر بـةرد نـةخوازة لةناوضـةكاني    0081-0011ماوةي )

شيَوةيةك  بووة نووسينيَكي نوآ كة )ماك كوين(ي (، بة 1/61رؤذئاواي ئةنادؤأل بةكار دةبرا )
شويَنةوارنا  نيَوي ليَنا )هريؤطليفي حثى( وةك جياوازييةك لةنيَوان ئةم نووسينةء نووسـيين  

 (.8/16 .ز لة كيليكيا بةكار دةبرا )0011)هريؤطليفي ميسري( كة لة دةوروبةري ساَلي 
انيشتواني رةسةني ئةنادؤَلى نـاوين، بـة   ويَرِاي ئةوة)حثى(ية كؤنةكان، واتة: خاتييةكان د

ئةوروثييةكان لة اليةكء لةطـةأل  -زمانيَك داخاوتن جياوازي هةبوو لةطةأل خيَزاني زمانة هيندؤ
خيَزاني زمانة سامييةكانيش لة اليةكي ترةوة، كةضي )نيشي(يةكان كة لايَك بوون لة لاةكاني 

نيشـتةجآ بـوون، بةشـيَوةزاريَكى تـر      )حثى(ية كؤنةكانء لة هةمان ناوضةي وآلتـي ئـةنادؤأل  
داخاوتن ثَييان دةطوت )نيسـي(ء لـةو شـَيوةزارة هيندييـة ئةوروثيانـة بـوو كـة ذمارةيـةك         
لة)حثى(يةكان ثيَي داخاوتن لةكاتي هاتنيان بةرةو وآلتي ئـةنادؤأل، لةثاشـان ئـةم  شـيَوةزارة     

 (.1/61لةطةأل زاراوة )حثى(ية كؤنةكة تيَكةأل بوو )
(، Ahsuلةوآلتي ئةنادؤأل، زمانيَكي ديكـة  هـةبوو ثيَيـان دةطـوت )ئاهسـو      لةوآ رِا، 

واديارة زمانيَكي باو بووة لة باشووري رؤذهةآلتي ئـةنادؤأل، ضـةند ثارضـة طَلينةيـةكيش بـةم      
( رةنـط بـآ زمـاني مةملةكـةتي     1/61كانيش( دؤزراونةتةوة )-زمانة لة ناوضةي)كول تةثة
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تيةوة بةرةو رؤذئاواء بةسةر فورات بةرةو رؤذهـةآلت دريَـذ   بووبيَت كة لة مةآل Isuwaئيسوا 
(ي نزيك)مرعش(ي ئيَستا كة بـة  Ergani Madenدةبؤوةء سةرزةمينةكةى )ئةرةاني مادن 
 (.8/96كانزاي مس دةوَلةمةندة، لةخؤ دةطرت )

بة  بةحاَلي زماني)حؤري(يش، ئةوة زماني كؤمةَليَك لةدانيشتوانى وآلتي ئةنادؤأل بـوو،  
انيان دةطوت )حورييةكان(. النكي رةسةنيان لةو ناوضة شاخاويية بووة كة نيوة بازنةيـةكي  ثيَي

ــارى       ــةري زريَب ــةرةو دةوروب ــةوة ب ــةنزيك كةركةميش ــؤرؤ  ل ــياكاني ت ــاوة، لةض ثيَكهيَن
)وان(دريَذبؤتةوة، لةوانةشة ئةم قةومة بةرةو باشوور تاوةكو زيَـي سـةروو داكشـابن، ليَـرة      

ي رؤذهةآلتةوة)شارةزوور( دراوسيَيان بوونة، ئةم هؤزة لةناوةرِاسيت هةزارةي لوولووبيةكان بةال
سيَيةمي بةر لةزايني سةريان هةَلداوةء ثادشاكاني دةوَلةتي ئةكادي ثيَوةندييان لةطةأل كردوون، 

يؤرةان  -لةورِا ئةوان دةوَلةتؤكةيةكيان لةسةرووي دؤَلي دجيلةء فوراتةوة هةبووةء شاري)نوزي(
ــةي  ــةركووك تةث ــك ك ــارةكةيان      -نزي ــؤني ش ــاوي ك ــانء ن ــدي خؤي ــة مةَلبةن ــان كردؤت ي
(يان طؤرِيوة بؤ)نوزي( يان)نوزو(. لة دةوروبةري سـةدةي )ثانزدةهـةمي ثـيَش    Gasur)طاسةر

زايني(يــش لــةباكووري دؤَلــي نيَــوان دوو رووبارةكــة، شانشــينييةك ســةري هةَلــدا، زؤربــةي 
م ضينة حوكمرِانةكاني لةئوروسـتوكراتيية ئارييـةكان   دانيشتوانةكةي لة)حؤرييةكان( بوو، بةآل

ــةم    ــوو. ئاشــوورييةكان ب ــيَو ب ــي خــاثوورء بل ــة دؤَل ــدي شانشــينييةكة  ل ــوونء مةَلبةن ب
(، بة )نةهارين( يان)نةهاريا(  ناوبراوة، Khanigalbatشانشينييةيان طوتووة )خانيكاَلبات 

( ناسـراوة،بةآلم شـويَنء   Mitanniلةدةقة هاوضةرخةكانيش بـةناوي مةملةكـةتي )ميتـاني    
ثايةيةكي طرنطي ئةوتؤيان بةدةر نةكةوت، تةنها لةسةدةي ثانزدةهةمي ثيَش زايينـدا نـةبآ،   

 (.0/79ئةو دةمةي يةكيَك لةثادشاكانيان بةناوي )شوشتار(ةوة، وآلتي ئاشووري داطري كرد )
شـيَوة الكيَشـة   حورييةكان دةوَلةتيَكي طـةورةيان دامةزرانـد لةسـةرزةمينيَكي جـوطرايف     

لةسةرووي ضؤمي دجيلـةوة تـاوةكو دةريـاي سـثي ناوةِراسـت درَيـذ دةبـؤوةء بـة شـارةكاني          
( تيَدةثةرِي، لةوآ دا ثادشـايةك لـة ثادشـاياني    Kirta)كةركةميشء ئيمارء حةَلةبء كريتا 

(، دةقـة ئاركيؤلؤذييـةكاني شـاري )مـاري(يش دةَلـيَن       01/067حؤري بةم ناوةوة هـةبووة ) 
( شاريَك بووة لة نزيكـي كةركـةميش لـة بـاكووري سـووريا، ثاشـان وةكـو        Kurda)كوردا 

 (.06/007هةريَميَك لةطةأل كةركةميشء ئيمار )نزيكي حةلةب( ناوي هاتووة )
بةثيَي طوتةي )دانيَل ئارنؤ(ي ثسثؤر لة بواري زمانة ميَذووييةكان، لةدةقة بزمارييةكانء 

 .ز( ئةمة هاتووة كة )كريتـا(  0101-0001ساَلي ) سةبارةت بة رووداوةكاني نيَوان هةردوو
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كةسيَك بووة لةو ثياوة شكؤدارانةي كة ضاكةي يةكخستين ريزةكاني )حؤري(ء ب وكردنـةوةي  
 (.06/000رؤحي نةتةوةيي لةنيَوانياندا، بؤ سةر دةسيت ئةو دةطةرِيَتةوة )

ارة ئـةوان  لةو زمانـة )حوري(يـةى كـة هةنـديَكي بةخـةتي بزمـاري تؤمـار كـراوة، ديـ         
-)واتة:حورييةكان لةرووي زمانةوانييةوة نـة لـة رةطـةزي سـاميء نـة لةرةطـةزي هيندييـة       

ئةروثييةكانيش بوون. بؤية ليَكؤَلةرةواني ميَذوو نةيانتوانيوة بيانبةنةوة سةر يةكيَك لة هـؤزة  
(يــان بةســةر دابرِيــوة Asianicناســراوة ميَذووييــةكان، ئــةوة نــةبيَت زاراوةي نةناســراوي )

(. ديَرينةشناسي بةريتانيايي ثرؤفيسؤر )جـيمس ميللـةر( ثيَـي وايـة زمـاني حـوري       0/78)
( كـة برِيَكـي زؤر لةثاشـطر بـةكارديَنآ. زمـاني      Aggtautinanteلةزمانة لكيَنراوةكانـة ) 

ئورارتييةكان )زماني باثرية طةورةكاني ئةرمةن( ثيَوةنديي هةية بةو زمانة )حوري(يةوة كة بة 
ةآلتي ئةنادؤأل لةنيَوان هةردوو سةدةي نؤيةمء شةشةمي ثيَش زايني وةك زماني تايبةت لةرؤذه

فةرمي دةوَلـةتي ئـؤرارتي بـةكاربراوة، بـة تـةواويش لةناوضـةي دةرياضـةي )وان(ي ئَيسـتا         
(1/61.) 

لةوى رِا، زمانيَكي تر لة ناوضةي باشووري رؤذهةآلتي ئةنادؤأل بةكاربراوة، ئةويش زمـاني  
 ئةوروثييةكان نةبوو، بةَلكو زمانيَكي نةناسراو بوو.-ة زمانة هيندؤ)سوباري(ية كة ل

سوبارييةكان لةو هؤزة ضيانشينانة بوون كة لةقؤَلـةكاني رؤذهـةآلتي ئـةنادؤألء بـاكووري     
نيَوان دوو رووبارةكة لة ناوضةي جزيرةي سةروو ء رؤذهةآلتي ضؤمي دجيلة دادةنيشنت. ناوضةي 

ئاشوور(يشيان ثآ دةطوت، لةضوارضيَوةي نيشتماني ئةواندا بوو، باكووري عيَراقيش كة وآلتي )
ئةمة ثيَش ئةوةي ئاشووريية سامي نةذادةكان لة هةزارةي سيَهةمي بةر لةزايني بؤ ئةوآ كؤض 
بكةنء بةشي هةرة زؤري سؤبارييةكان بةرةو ناوضة شاخاوييةكاني رؤذهةآلتي دجيلة، هـةَلربِن.  

ان ضوونة ناو ثيَكهاتـةي نةتـةوةيي ئاشـوورييةكانةوة، ديسـان     وةليَ، بيَطومان توكيَكي زؤري
ضةندين كاريطـةري زمانـةوانيء ذيـاريش تيَكـةأل بـة كلتـووري ئاشـوورييةكان بـوون، وةك:         

 (.0/77خواوةندء كؤمةَليَك رآء رةمسي ئاييينء ناوي ذمارةيةك شارء شويَنء مةَلبةند )
 .ز( كشييةكان لةشكريان كـردة  0080-0011لةسةروبةندي ثادشاكةيان )ئاكؤم كاكرميا 

لة  - .ز داطرييان كردء توانييان فةرمانرِةوايي دؤَلي دوو رووبارةكة0090سةر بابلء لةساَلي 
مةملةكةتي وآلتةكة نةك )دةوَلةتؤكةى شارةكان( بكةنء نيمضة سةقامطريييةك بـاَلي بةسـةر   

ان بوون بـة بـةراورد لةطـةأل    ئةو ناوضانةدا كيَشا، ئةطةرضي كشييةكان كةمايةتييةكي حوكمرِ
زؤرينةي دانيشتواني وآلتةكة، بؤية ذياري ئةو وآلتة بةسةرياندا زاألء تيَكةآلوي بـوونء لـةنيَو   
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ــدء    ــاوي خوداوةن ــاَلي كــردنء زمــانء كلتــووري طشــيت وآلتيــان وةرطــرتء ن ــدا ق بؤتةكةي
 (.0/601وين )ثادشاكانيانء هةندآ واذةي وةرطيَرِاويان نةبآ ضى تريان بؤ بةجآ نةهيَشتو

بة  بةحاَلي ئةو طؤتييانة  كةوا زجنريةي ئةكادييان لةناو برد، ئةوا لةهؤزةكاني ضياكاني 
زاطرؤ  بوون بةالي سنوورةكاني رؤذهةآلتي عيَراق لةطـةأل ئيَرانـدا، بةرِاسـتى نـازانرآ ئايـا      

اويان بـة  ئةوروثييةكان بوون يان نْة  ، ضونكة سـةنةدء بةَلطةنامـةي نووسـر   -لةهؤزة هينديية
زمانةكــةيان لــةدواي خؤيــان بــةجآ نةهيَشــتووة، بؤيــة بيَجطــة لــةناوي ثادشــاكانيان كــة  
لةضةسثاندني ثادشاياني سؤمةردا هـاتووة، شـتيَك لـةبارةي زمانةكةيانـةوة نةزانراوة،زيَـدي      
نيشتةجآ بوونيشيان، ئةوا دراوسيَي لولووبيةكان بوونة بةرةو باشوور، واتا: باشووري ناوضـةي  

 زوور سةرةرِاي ناوضة شاخاوييةكان لة باشووري زيَي خواروو.شارة
ناوي طؤتييةكان بة بةردةوامي لةنةبةرديية تؤماركراوةكاني ذياريي دؤَلـي دوو رووبارةكـة   
تاوةكو سةروبةندةكاني دواتر هاتووة. نةوةكاني ئةم طؤتييانة بـةناوي )قوتـو( لةثةيامـةكاني    

زايني( هاتووةء لةبا ء هةواَلةكاني لةشكركيَشـيية   شاري ))ماري(( )هةزارةي دووةمي ثيَش
جةنطييةكاني ئاشوورييةكانيشدا زؤر ئاماذةيان ثيَيان داوة، دواجار بةرةو قؤَلةكاني بـاكووري  
عيَراق ثاشةكشةيان كردووة بة تايبةت بةرةو ناوضةي كةركووكء شاري )ئاراخبا واتة كةركووك( 

لةم بارةيةشةوة، ثيَويستة بطوترآ ئةو ضـيايةي كـة   (. 0/176يان كردؤتة مةَلبةندي خؤيان )
كةشتييةكةي )نووح( لةسةري طريساوةتةوة، لةباشووري شاري )وان(ي ئيَستا لةوآلتي ئـةنادؤأل  

 بووةء قورئاني ثريؤزيش بةناوي )جودي( باسي كردووةء نزيكة لةناوي )طؤتي(يةوة.
انيء كلتـووريي فـار  بةسـةر    ئةطةر بطوازينةوة بةرةو روونكردنةوةي كاريطةريى زمانةو

وآلتي دوو رووبارةكةء ئـةنادؤأل، ثَيويسـتة هةقياـةتيَكي مَيـذوويي طرنطمـان لـةياد نةضـآ،        
ئةويش: هةموو ئةو قةومء هؤزة فارسانةي لةدةستثيَكي )هةزارةي يةكةمي  .ز(ةوة لةئيَرانء 

ران نيشتةجآ بوون لةو بةشةي ثيَيان دةطوت وآلتي فار ، واتا لةبةشي باشووري خؤرئاواي ئيَ
ئةوروثاييـةكان بـوون،   -كةئةويش وآلتـي ئـةو فارسـة ئةكينيانـةبوو كـة لـةهؤزة هيندييـة       

ئةوروثاييـةكان نـةبوون دراوسـيَي ئـةوانء لةهـةريَمي      -عيالمييةكانيش كة لةهؤزة هيندييـة 
خؤزستان )ئةهوازي ئيَستا( نيشتةجآ بوون، وةليَ )ميدييـةكان( لةهـةمان ئـةو سـةروبةندة،     

شـةكاني بـاكووري رؤذئـاواي ئيَــران دادةنيشـنتء ثايتةختةكـةيان ئـةكباتان )هةمــةداني       لةبة
ئةوروثاييةكان بوون... بؤية دةَليَني: هةموو ئةم هـؤزء قةومـة ئـاري    -ئيَستا(ء لةهؤزة هيندؤ

نةذادانةي كة ملمالنيَء بطرةو بةردةيان لةنيَواندا بوو بؤ ئـةوةي هةريةكـةء بؤخـؤي جَلـةوي     
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بطريَتة دةسـت، هـةموويان    -كة هةوةَلني جار لةدةسيت ميدييةكان بوو-ةآلت سةروةريء دةس
زؤر شتيان لةذيارييةكاني دؤَلي دوو رووبارةكة وةرطرت، بة تايبةت لةذياريي ئاشـوورييةكانء  
لةبوارةكاني ريَكخسـتين كـارطَيرِيء سـةربازيء هونـةري كـة ثوختةيـةكيان لـةخؤ دةطـرت         

سؤمةريء ئةكاديء بابليء حثييهكان، هةر ضةندة طـؤرِاني   لةماريفةتء كلتوورء هونةرطةلي
نةتةوةييء زمانةواني لةعيَراق بةرةو ساميزم زاأل بوو بةسةر مؤركي ئـةو سـؤمةرييانةي كـة    
رووداء طةلي ليَكؤَلينةوة ئاركيؤلؤذييةكان ئاماذة دةدةن ئةوانيش لةرووي سياسييةوة لـةهؤزة  

يةكاليةنة حوكمرِاني عيَراقيان كردء تيادا زمانـة   سامييةكةيان بوون ثا  ئةوةي سامييةكان
( سـةدة زاأل بـوو هـةر لـةرووخاني زجنـريةي سـَييةمي ئـورةوة        00سامييةكان بـؤ نزيكـةي )  

 .ز( تاوةكو رووخاني دةوَلةتي كلداني لةسةر دةسيت فارسة ئةكينييةكان 1116)دةوروبةري 
 (.0/610 .ز )019لةساَلي 

 .ز كشييةكانيان لةناو بردبوو، ئةجنا 0001يان 0008ساَلي ئاشوورييةكان، لةدةوروبةري 
دةوَلةتي كلداني لةبابل سةري هةَلدا، دامةزريَنةراني ئةم دةوَلةتة لـةو ئارامييانـة بـوون كـة     
توانييان ضةندين دةوَلةتؤكةء مرينشـيين لةبةشـةكاني باشـووري عيَـراق لةسـةدةي يـانزدةي       

اني دةوَلةتيَكي طةورة بؤخؤيان بنيات بنيَن، بةهؤي فشاري زايينيةوة دامبةزريَنن، بةآلم نةيانتو
عيالميء ئاشوورييةكان لةسةريانء طةمارؤداني دةوَلةتؤكةكانيان نةبا ثةرةبسيَننء ثةل بهاون. 
ــةوانيء    ــيَ كلتــوورة زمان ــةرووي سياســييةوة ســةرنةكةوتن، وةل ــةكان ل هةرضــةندة ئاراميي

يةوة لةثيَشي كلتـووري زؤريَـك لةطـةالني كـؤني     رؤشنبريييةكةيان لةرووي طةورةيي قةبارةكة
رؤذهةآلتي نزيكةوة بوو، ضونكة زمانةكةيان بةشيَوةيةكي بةرفراوانء سةرسورِهيَن ثةرةي سةند 
بةبآ ئةوة دةسةآلتيَكي سياسي ثشـتطريي ئـةو ثةرةسـةندنة بكـات و شـان بةشـاني زمانـة        

ة زمانى نوسني و زمانى ئاخـاوتن،  كؤنةكان تاوةكو رؤذطاري ئيمثراتؤرييةتي ئاشووري بوو بوو
ــةختووبي    ــةر ل ــةكان ه ــة ئةكينيي ــةتي فارس ــةموو شــويَنيَكي ئيمثراتؤريي لةثاشــانيش لةه
ــار ء    ــرِا. ئةرمــةنيء ف ــي طيَ ــي حةبةشــة، هــةمان رؤَل ــاوةكو وآلت هيندســتانةوة بطــرة ت

كـة رةضـةَلةكء مـاكي    –هيندييةكانيش، نووسـينةكانيان لةنووسـيين ئارامييـةوة وةرطـرت     
 (.0/690لةنيَوان هةردوو سةدةي شةشةمء ضوارةمي ثيَش زايني ) -وسينى عةرةبييةنو

 .ز( 110-019( ســـاأل )111ئيمثراتؤرييـــةتي فارســـة ئةكينييـــةكان، نزيكـــةي )
فةرمانرِةوايي طةالني رؤذهةآلتي نزيكي كرد، لةو ماوة زةمةنـةدا ناوضـةكة طـةليَ راثـةرِينء     

يَرِيء شةرِء شؤرِي بةخؤوة دى لةنيَوان دةوَلةتةكانيدا. شؤرِشي سةختء ثشيَوي طةورةء ثيالنط
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دةبيين ثا  ئةوةي ليديةء فرجيية )مشكييةكان(ء ئةيؤنية كة برييت بوون )لةشارء نيشتةنيية 
يؤنانيية كةناراوييةكان لةرؤذئاواي ئةنادؤأل( بوون  هةروا كةبادؤكيةء كيليكية )لةناوضـةكاني  

( وياليةتةكـةي  11(، ثا  ئةوةى بوونة بةشيَك لة)9-0اني لةرؤذهةآلتي ئةنادؤأل( )وياليةتةك
 .ز(، لةميسريش شؤرِشيَكي سةرتاسةري هةآليسا، 680-011ثادشاي فار  داراي يةكةم )

ديسان يةكيَك لةرابةراني بابل شؤرِشيَكي توندي بةرثاكرد، لةميانةيدا حاكمي بةرةطةز فارسي 
بةو ثـةرِي تونـدء تيـذيء بـآ بةزةييانـةوة       .ز( 600-680بابل كوذرا، وةليَ )ئةحشؤير  

شؤرِشةكةي دامركاندء شؤرِشطيَرِاني ض بة ئازارء ئةشكةجنةء ض بة كوشنت لةناو برد، لةثاشـان  
شةرِي لةدذي يؤنان دةستثيَكردء لةشكريَكي طةورةء طراني كـردة سـةرء دةسـتيطرت بةسـةر     

زة دةرياييةكةي لةاليـةن خـودي   )ئةسينا(دا، بةآلم بةرخوداني ئةسثارتةكانء تيَكشكاندني هيَ
ئةو ئةسثارتانةوة، بوونة هؤي ورة بةرداني ثادشاي فـار ، سـةرةجناميش بـةخؤيء لةشـكرة     

 (.0/078ثيادةكةيةوة بةرةو دوا بوونةوة )
ئةطةرضي بارودؤخي ئيمثراتؤرييةتي فارسي ئةكيين، دواي ئةم رووداوانة رووي لـةئاَلؤزي  

ــ  ــةنةكردني الوازي ــيَ تةش ــرد، وةل ــاء  ك ــةرمانرِةواكاني )بةثادش ــةتء ف ــتةي دةوَل ي لةجةس
مريانييانةوة(ء ثيالنطيَرِيء ناكؤكي لةنيَوان حاكيماني بنةماَلةي حـوكمرِان، لـة هؤكارةكـاني    
دارِووخاني بارودؤخةكة بوو، بة تايبةت ناكؤكي نيَـوان مـريي فـار  )كؤرشـي بضـووك( كـة       

)ئةرتةحششـتا(ي دووةم حـوكمرِان بـوو،     لةوياليةتةكاني ئاسياي بضووك لةجياتي براكةي شا
لةطةَليدا تيَكضوو، ئةوة بوو زةينـةفؤن لةشكركشـييةكةي ئـةجنام دا كـة لةميَـذوودا بـةناوي       
)لةشكركشي دة هةزار طريكييةكة( ناسرا، زةينةفؤن بؤ يةكةمني جار لةميَذوودا نـاوي وآلتـي   

وة،ئةمـة لـةو دةمـةي كـة     كوردي بة )كاردؤخي(ء )كورد(يشي بةناوي )كاردؤخييةكان( بردو
لةشكرةكةي شكاء بةخؤيء ئةو كريَطرتة طريكانةوة لةثا  تيَكشكاني لةشـكرةكةي كؤرشـي   

 .ز( لـةوآلتي )بابـل(ةوةء بةسـةر ناوضـةي كوردسـتانء تـا       610بضووكء كوشتين، ساَلي )
ةموو دةطاتة ئةنادؤأل بةرةو دوا بؤوة. زةينةفؤن لةبارةي وآلتي كوردةوة با  دةكاتء دةَليَ: هـ 

ئامـادة كـران بـؤ ليَكؤَلينـةوة لةطـةَليان       -ئةو فارسانةي لةطةأل خؤياندا برديان–بةندييةكان 
سةبارةت بة وردةكارييةكاني هةموو ناوضةكاني دةوروبةر ئةو سةربازطةيةي تيَـدا بارءبنـةيان   
خست. بةندييةكان تاكيديان كرد ئةو هةريَمـةي بـةالي باشـوورةوةية دةطاتـة ريَطـةي بابـلء       

بةآلم ريَطاكـةي   -واتة زةينةفؤنء سةربازةكاني–يدياء هةمان ئةو ريَطةيةشة ليَوةي هاتوون م
الى رؤذهةآلت دةطاتة )سوسة(ء )ئةكباتان( ئةمة  ئةو ناوضـةيةية كـة وةكـو هاوينةهـةوار     
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وابوو بةالى ثادشـاكاني سـؤمةرةوة. جـا ئةطـةر كةسـيَك تـوانيي لـةرووبار )واتـة: دجيلـة(          
ويكردة خؤرئاوا، ئةوة ريَطاكة دةطاتة ليدياء ئةيؤنيا. هةرضي ريَطاي باكووريشة بثةرِيَتةوةء رو

دةرِوات. بةندييةكان زياتر لةسـةري رؤيشـنتء   Carduchi بة ضياكاندا، ئةوة بةرةو كاردؤخي 
طوتيان: ئةو كاردؤخييانةي لةناوضة شاخاوييةكان دةذين جةنطاوةري ئازاء بةهيَزنء طويَرِايةَلي 

( هـةزار شـةرِكةر ثيَكهـاتبوو هةوَليـدا بـة      011ثاي  شاهةنشاهي فار  كة لـة) شا نني. سو
وآلتةكةياندا تيَثةرِآ بةآلم تاكة سةربازيَكيشي لةم لةشكركيَشيية نةطةرِايةوة لةبةر سروشـيت  
سةختء دذواري ئةم ناوضـةيةي كـة سـوثاي فـار  دةبـوو بةسـةريدا تَيثـةرِآ. ئـةو كاتـةي          

ريَككةوتننامةييـةكي لةطةَليانـدا بةسـت بؤيـان دةركـةوت       (Satrapمةرزءباني فارسـيش ) 
واتـة:  -ثيَوةندي هاوبة  هةية لةنيَوان خؤيـانء كاردؤخييةكانـدا. ثـا  ئـةوةي ذةنراَلـةكان      

طويَيـان لـةم    -سةركردةكاني ئةو بةكريَطرياوة طريكييانةي زةينةفؤنيان كـردة رابـةري خؤيـان   
هةَلبذارد كة طوتيان شارةزاي ريَطاكةينء بآ ئةوة بؤ وةآلمانة بوو، ذمارةيةكيان لةو بةندييانة 

ئةو قؤَلةي رووي تيَدةكةن ئاطاداريان بكةن تاوةكو لةو ريَطايةي ثيَدا دةطةريَنـةوة لةتةكيانـدا   
بن. ئةوان نيازيان وابوو بة شاخء داخةكاندا، بدةن بةسةر وآلتي كاردؤخييةكاندا، ضـونكة بـة   

 -بةو كةذءكيَوانةي كاردؤخييةكان تيا نيشتةجيَن–رمينيا طوتةي بةندييةكان دةكرآ بطةنة ئة
ئاسـانة بـةرةو شـويَين     -بةندييةكان طوتيان–كة شا ئؤرانتا  حوكمرِاني دةكات، لةويَشةوة 

 (.00/017مةبةست ثيَشرِةوي بكريَت )
ي نووسةري خةَلكي سووريا )مونزير مووسَلي(، بة دَلنياييةوة دةَليَت: ئةو خيأَلء هؤزة كوردانـة 

لةدةرياضةي )وان(ةوة تا )بؤتان( ثةرةيان سةندء ثةليان هاويشت، توانييان لةسةدةي ضوارةمي ثيَش 
(. مينؤرسكي 17/018زايني مرينشينييةكي كوردي بةناوي )مةكهورت(ةوة بؤ خؤيان دامبةزريَنن )

ة بة دواداضووني سةبارةت بةم باسـة ميَذووييـة دةكـات ضـونكة كـورد لـةو ناوضـةية هـةبووةء بـ         
(ي ثـيَش زايـني بـووة، ئـةو     0111دَلنياييةوة دةَليَت: هاتين كورد بـؤ كوردسـتان لةدةوروبـةري )   

طووتييانة  كة وآلتةكةيان لةناوضةي رؤذئاواي زريَبـاري )وان(ء خؤرهـةآلتي ضـؤمي دجيلـة بـوو،      
ئةوانــة بــاثرية طــةورةكاني كــوردي ئيَســتانء هــةر ئةوانــةن كــة ســةركردةء فةيلةســوويف يؤنــان 

 (.17/008نةفؤن(ضاوي ثيَيان كةوتء ثيَوةنديي لةطةَلياندا كرد ))طةز
ــابووري ســةروبةندي )ســلؤقييةكان(ء بيَجطــة    ــةء ســةنةدي بازرطــانيء ئ كؤمــةَليَك لةقةواَل
لةذمارةيةك لةدةقي كؤنء دةقي تايبةت بة نوق نةء ثيَشهاتي دوانةيي زمان )سـؤمةريء بـابلي(ء   

طةيشتوون، لةنيَويانـدا دوو خشـتة بـةناوي ثادشـاكانء ضـةند       كؤمةَليَك نووسيين ميَذوويي ثيَمان
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(. دةسـتكةوتي طرنطـي   0/096دةقيَكيش لةم سةردةمة يان كـةميَك ثيَشـرتي بـةدةر كـةوتوون )    
كلتووري سلؤقييةكان: داناني بنةماطةلي فةلسـةفةي هيلنيسـتيةتء ب وكردنـةوةي بـووة لةسـةر      

 ئاراميء زماني ئارامي. ئاستيَكي بةرب و سةررِاي ثشتبةسنت بة خةتي
دوابةدواي ثادشا سلؤقيية مةقدؤنييةكان، ثادشا ئيَرانيية فورثهكـان، حـوكمي عيَراقيـان    

 .ز(ةوة فةرمانرِةوايي ئيَرانيـان  167ز(، ئةمانة هةر لةساَلي )117- .ز010طرتة دةست )
وآلتـي  ز( بةمة  فةرمانرِةوايي فارسةكان لة 017- .ز117دةكرد، ثاشانيش ساسانييةكان )

( هةشت سـةدة تـاوةكو سـةردةمي هـاتين     8دؤَلي دوو رووبارةكةء وآلتي ئةنادؤأل، نزيكةي )
 ئيسالمي، دريَذةي كيَشا.-لةشكري عةرةبي

ئةورةثييةكاني ئاسيانء بة ثيَوةنـديي خزمايـةتي   -ئةطةرضي، فارسة فورثييهكان لةطةالني هيندؤ
ليَكؤَلينـةوة ميَذووييـةكان دةسـةَلميَنن كـة     دةطةنة رووسة ئةشكؤزييةكان يان سـكيتييةكان، وةلـيَ   

طةالني ئاريايي لةدةستثيَكي )سةدةي دةيةمي ثيَش زايني(ةوة دةستيان داوةتة رةوكردن بـةرةو ئيَـرانء   
لةباشووري رووسياوة هاتوونةتة ئةو وآلتـة، بـةو شـيَوةية كـة هـؤزء قةومـة سـةرةكييةكاني ئَيـران         

ن لة: فـار ء ميـديء ثـارثىء ئاريـانء دارانـجء ئةرخـةزيء       لةسةروبةندي ئةكينييةكاندا ثيَكهاتوو
باختةريء سةةدء خوارزمي، ئةمانة ئةو قةومء هؤزانة بوون كة ضةندين ثشـتء وةضـةيان لـيَ جـوآ     

 (.07/001/ 9بؤوةء ئيدي بة زاراوةطةلي ئيَراني جياجيا داخاوتن )
يشـتةجآ بـوون يـاخود    ئةطةر ضاويَك بة كوردستاني ئيَستاء ثيَناسـةي ئـةو قةومانـةي تيـا ن    

كؤضيان بؤي كرد يان داطرييان كرد، بطيَرِين.. هةميسان ئةطةر لةزمانةكانيانء كلتوورء هاتنيان بؤ 
ئةم ناوضةية بكؤَلينةوة كة سةرزةمينيَكي الكيَشـةيي ثيَـك ديَنـاء هـةر لةدةرياضـةي )ورمـآ(وة       

اواء لةدةرياضـةي وانيشـةوة الي   لةئيَران لةرؤذهةآلت دةكشا بةرةو دةشيت قؤنية لةتوركيا الي رؤذئ
 باكوور بةرةو شارةزوور لةعيَراق بةالي باشوور. دةبينني دابة  بوونةتة سةر سآ جؤر تريةء هؤز:

بـؤ منوونـة:   -جؤري يةكةم/ ئةو تريانة دةطريَتةوة كة لةهةزارةي دووةمي ثـيَش زايينـةوة   
-دووة، يـان ميدييـة هينـدؤ   هاتوونةتة ناوضةكة بةرةو وآلتي ئةنادؤأل كؤضيان كر -حثييهكان

ئةوروثييةكان لةباشـووري روسـياوة   -ئيَرانيء فارسةكان لة جوآلنةوةيةكي فراوانى هؤزة هيندؤ
(، يانيش 07/001/ 9لة ئاسيا بةرةو ناوضة شاخاوييةكان لةباكووري ئيَران كؤضيان كردووة )
بـةردةوام بـوو، وةك:    ئةو هؤزانةي لةناوضةكة هةواربةند بوون ثا  ئةو شةرِء شؤرِانةي تيادا 

 عيالميء ئاشووريء ئةكاديء ئاراميء فار ء  سلؤقيء ..هتد.
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ئةوروثيانةي كة لة كؤتايي سةدةي هـةذدةميين  -جؤري دووةم/ برييت بوو لةو هؤزة هيندؤ
ثيَش زايني هاتنة ناوضةكةء وةكو حوكمرِاني ئةرستوكراتي خؤيان بةسـةر هـؤزة كاشـييةكاني    

ــاوخؤدا ســةثاند. كؤمــةَليَ ــرا  ن ــدة ئارييــةكاني وةك )ميث ــريش كــة خواوةن ء Mithraكي ت
( يان دةثةرست، لةسةدةي شانزدةهةمي ثيَش زايني توانييـان   Indraء ئيندرا Varunaظارونا

( ء 07/001/ 9سةربكةون بةسةر )حورييةكان(ي دانيشتووي باكووري دؤَلي دوو رووبارةكة )
 كيَشيء دامةزراندني ئيمثراتؤرييةتةكان.ثاَليان بة كاشيء حورييةكانةوة نا بةرةو لةشكر

جؤري سيَهةميشيان/ ئةو هؤزء ترية كؤنانة دةطريَتةوة كة لةهـةر دوو هـةزارةي سـيَيةمء    
دووةمي ثيَش زايينةوة النكي رةسةنيان ئةم ناوضـةية بـووة. دةبيـنني طووتييـةكان لةداميَنـة      

سـليَماني دريَـذ دةبـؤوة، وةلـيَ     زجنرية ضياكاني زاطرؤ  نيَشتةجآ بوونةء ناوضةكةيان تاوةكو 
لولووبيةكان لةسةرزةميين شارةزوور دادةنيشنت، عيالمييةكانيش دةستيان طرتبـوو بـة سـةر    
دةشيت سووسةء ناوضةي طردء تةثؤلكةكاني دةوروبةري. كاشي )قاسـو يـان كاشـؤ(يةكانيش    

ــوون )   ــةوة نيشــتةجآ ب ــةآلتي عيالمييةكان ــاكووري رؤذه ــةالي ب ــي 07/001/ 9ب (.هةرض
ؤبارييةكانيش بوون )باثرية طةورةكاني ئاشـوور(لةنيَوان دوو رووبارةكـة لةناوضـةي جزيـرةي     س

سةروو ء خؤرهةآلتي دجيلة دادةنيشنت، بةآلم حورييةكان كة شانشيين ميتاني يـان شانشـيين   
خانيكاَلبات يان شانشيين نةهارينايان دامةزراند، ئةوا نيشتمانةكةيان لةو ناوضة شاخاوييةدا 

نيوة بازنةيةكي ثيَك دةهيَنا لـة ضـياكاني تؤرؤسـي نزيـك طةرطـةميش )جةرابلوسـي        بوو كة
 (.0/78سوريا(وة بةرةو دةرياضةي )وان( لةباكووري رؤذهةآلتي توركيا )

سةرةرِاي ئةو هؤزء ترية طةورانة، لةوآ دا، ضـةند هـؤزيَكي بضـووك بضـووك يـان ضـةند       
ندي هةردوو هـةزارةي دووةمء يةكـةمي ثـيَش    خيََليَكي ناوضةيي هةبوون، توانييان لة سةروبة

زايني ذمارةيةك لةدةوَلةتؤكةى شارةكان دامبةزريَنن، بةآلم ئةو دةوَلةتؤكانة نـةيانتواني طةشـة   
بكةنء ثةرةبسيَنن لةبةر فشارء ئابلؤوقةي ئةو هؤزو قةومة طةورانة.. منوونةي ئةو دةوَلةتؤكة  

-Carء كارطــةميش Kanesh ء كــانيشNisaء نيســا Kussaraشــارانة : كؤســارا  

chemish ء كومانيKummaniء كريتاKirta ء نوزيNuzi ء ئاراثخاArapkah ءئاالالخ
Alalakh ء حةَلةبHelpa..ء هتد 

هةرضؤنيَك بيَت،ئةوةي لةرووي ميَذووييةوة ضةسثاوو حاشـاهةَلنةطرة، كـورد لـةو شـويَنة     
يـني لةسـةري دامـةزراء    نيشتةجآ بوون كـة دةوَلـةتي ميـديا لةسـةدةي حةوتـةمي ثـيَش زا      

لةسةرزةمينيَكي نَيوان دةريـاي قـةزوين لـةباكوورء كةنـداوي عـةرةب لةباشـوورء لـةنَيوان        
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باختةران لةئيَران لةرؤذهةآلتء رووباري قزيل ئريماق )نزيكي قةيسـةري ئيَسـتا لـةتوركيا    
ئـةو   لةرؤذئاوا دريَذ دةبؤوة. بةم تةرحة زؤربـةي كوردسـتاني ئيمـرِؤ لـةخاكء قةَلـةمرِةوي     

 .ز( تـوانيي لـةناوي   001دةوَلةتة لةميَذينةية بوو، كة )كور (ي ثادشاي فارسةكان لـة) 
بباتء خاكةكةي بلكيَنآ بة دةوَلةتةكةيةوة، هةر لةو سةردةمةشةوة كورد بوونة بةشيَك لةو 
ئيمثراتؤريةتةي )كؤر (ي فارسي دامةزريَنةري زجنريةي ئةكينية فارسـةكان، بنيـاتي نـاو    

 (.01/6و فارسةكان باوةرِيان بة ئاييين زةردةشت هيَنا )كورديش وةك
سةردةمي فارسة فورثييهكان لةعيَراق جياوازيي هةآليساني جـةنطء شـةرِء شـؤرِيَكي    
زؤري لةخؤ طرتبوو، سةرةتا لةطةأل سلؤقييةكانء ثاشـان لةطـةأل رؤمـانء بـاكووري عيَـراق      

ثييهكانء رؤمانةكان قةوما، لةهـةواأل و  بووبووة طؤرِةثاني زؤريَك لةو شةرِانةي لةنيَوان فور
ديرؤكةكانياندا دةركةوتين ذمارةيةك لةشارة طرنطةكان بوو لةسةر سـنوورةكان لـةباكووري   

 (.0/010نيَوان دؤَلي دوو رووبارةكة، وةك: ئةنتاكية، حةرِان، نةسيبني )
ثييهكـان  لةناوةرِاسيت سةدةي دووةمي بةر لةزايني، واتة سةروبةندي فـةرمانرِةوايي فور 

لةعيَراق، حورييـةكان لـةئاراثخا )كـةركووكي ئيَسـتا( ب وبوونـةوةء لـة رووبـةرة شـيَوة         
الكيَشةيةكي جوطرافيدا طةيشـتنة دةريـاي سـثي ناوةراسـت بـة كارطاميشـدا )جـةرابلس        

 (.067/01(دا )Kirtaلةسوريا(ء ئيمار )مةسكةنة(ء حةَلةبء كريتا  )
ي حةريري نزيك ئةلبوكةمال( با  لةوة دةكةن دةقة دؤزراوةكاني شاري ماري )تةثؤلكة

ــوردا  ــةأل     Kurdaك ــةريَميَك لةط ــانيش وةك ه ــاميش، ثاش ــةنزيك كارط ــووة ل ــاريَك ب ش
 (.06/000كارطاميشء ئيمار )لةنزيك حةَلةب( ناوي هاتووة )

بة ثشتبةسنت بة )دانيَل ئارنؤ(ي تويَذةرء ثسـثؤري زمانـة كؤنـةكان، دةَليَـت: لةدةقـة      
 .ز( 0101-0001رووداوةكاني دةوَلةتي ميتـاني نيَـوان هـةردوو سـاَلي )    بزمارييةكانء 
يةكيَك بووة لةو ثياوة ناودارء ثاية بةرزانةي كـة كـاري يةكخسـتين     Kirtaهاتووة: كريتا 

ريزةكاني حورييةكان بؤ ئةو دةطةرِيَتةوة، ضونكة هةستيَكي نةتةوةيي لةنيَوياندا خوَلاانـدء  
 (.00/11لةهةمبةر شكسيتء ثاشاكشةي حثييهكان ) بووبووة ويَردي سةر زمانيان

وةك زانراوة هةنديَك لةناوةكان بةناوي ثادشاكانيشةوة لـةم ماوةيـةدا بـةدةر كـةوتوون:     
كة لةحةَلةب تا دةطاتة ئاموك، جيَطري بوون. ئةم ناوضةية  Abbanء ئابان Sarranشاران 

ناوةيـان لةثايتـةختيَكي كـؤني    ، ثيَشرت ئةم Mugisيان ئةم هةريَمة ثيَي دةطوترا موطيش 
ي Idrimiهةريَمةكة نابوو، وةك زانـراوة ميتانييـةكان لةسـةردةمي ثادشـاكةيان ئيـدرميي      
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، فـةرمانرِةوايي ناوضـةكةيان كردبـوو، لـةورِا ئيـدرميي      Ilim Ilimaكورِي )ئيليم ئيليمـا  
ادشـا  طةيشتبووة ثلةيةكي ثيَشـكةوتوو لـةرووي ناوبـانطي نةتـةوةييء دةسـةآلت لـةنيَو ث      

ميتانييةكانــداء بةشــداريي كردبــوو لــة ثاكتــاوكردني ثاةــاوةي حثييهكــان لةشــارةكاني 
حورييةكانء ئاراثخا )كـةركووك( لـةو سـةروبةندة بووبـووة مةَلبةنـديَك لةمةَلبةنـدةكاني       

 (.06/001دةسةآلتي ثرِ سةنطء ثايةء كاريطةري بةرةو رؤذهةآلت هةتا عيالم )
باقر( زياتر ثيَي واية: النكي رةسةني حورييةكان ئةو ناوضة شويَنةوارناسي عيَراق )تةها 

شاخاويية بيَت كة نيـوة بازنةيـةك ثيَكـديَنآ لةضـياكاني تؤروسـةوة لـةنزيك كارطـاميش        
)جةرابولسي ئيَستا( تاوةكو نزيكةي دةرياضةي )وان( دريَذ دةبيَتةوة، لةوانةشة حورييـةكان  

رؤذهةآلتةوة لةناوضةي شـارةزوور لوَلوَوبييـةكان   بةرةو باشوور تاوةكو زيَي سةروو كة بةالى 
دراوسيَيان بوون، ثةليان هاويشتبآ. دةركةوتنيشيان لةميَذوودا لةهةزارةي سـيَيةمي ثـيَش   
زايني بووةء دةوَلةتؤكةيةكيشيان لةسةرووي دؤَلي دجيلةء فوراتةوة هةبووة، بةآلم طرنطييةكي 

سةدةي ثانزدةهةمي ثيَش زايـني نةبيَت،ئـةو   سياسي ئةوتؤيان ليَ بةدةر نةكةوتووة تةنها لة
 (.0/78دةمة، تةنها ناويان لةتةوراتدا هاتووة )

لةزمانةكةيان كة ضةند دةقيَكي بـة خـةتي بزمـاري نووسـراوة، وادةردةكـةويَت ئـةوان       
ئةوروثييةكانن، بؤية تويَذةرةوان -لةرووي زمانةوانييةوة نة لةسامييةكانء نة لةهؤزة هيندؤ

بيانبةنةوة سةر يةكيَك لةهؤزة ميَذوويية ناسراوةوكان، ئةوة نـةبآ بـة زاراوةي   نةيانتوانيوة 
نادياري )ئاسياييةكان( ناويان بـردوون. بـةآلم زمـاني ئـورارتي )زمـاني ئةرمـةني كـؤن(        

 نزيكرتين ئةو زمانة ناسراوانةية لةزمانةكةيانةوة.
شـويَنيَكي )هـالل    حورييةكان لةضارةكي يةكةمي هةزارةي دووةمي ثيَش زايني لةضـةند 

اخلصيب( ب وبوونةوة، بة تايبةت لـةباكووري سـووريا. ماوةيـةك دواتـر كـة بـة نزيكـةي        
سةدةيةك مةزةندة دةكرآ، دةبيين حورييةكان لةباكووري عيَراقدانء مةَلبةندةكةيان لةشارة 

، ديسـان ئـةم حورييانـة زؤرينـةي     ]يؤرةان تةثةي نزيك كةركووكـة -)نوزي( [ديَرينةكةي 
شتواني هةردوو شانشيين )خانيكاَلباتء ميتاني(يان ثيَك ديَنا، ئـةم دوو شانشـينة    داني

 (.0/79لةباكووري نيَوان دوو رووبارةكة سةريان هةَلدا )
ديَرينة شناسي عيَراقي دكتؤر )وةليد اجلادر( بة زؤري ثيَي وايـة، كوردةكـاني ئيَسـتاي    

(، 00باكووري عيَراق نيشـتةجآ بـوون )  عيَراق لةثاةاوةي ئةو حورييانةن كة لةناوضةكاني 
ئةمة  هةمان بؤضوونة كة شويَنةوارناسي عيَراقي خواليَخؤشبوو تةها بـاقري مامؤسـتاي   
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باسي كردووةو  زياتر لةو برِوايةداية كوردةكـاني ئيمـرِؤ لـةطووتيء لوَلوَوبييـةكان بـن كـة       
اوييةكاني دادةنيشـنت  دراوسيَي حورييةكان بوونء لةناوضةكاني ذوورووي عيَراقء بةشة شـاخ 

(0/70.) 
جا، ئةطةر ئةم رِاستية ئاسةوارىء زمانةوانييانةي كة جةختيان كردؤتة سةر ئةوةي كـة  
لةويَدا لةو سةروبةندة ميَذووييةدا لةم ناوضةية، نةتةوةيةك نـةبووة بـة نـاوي )كـورد( يـان      

و ئةم ناوضةية لةو )كوردةكان(ةوة، هةروا بة رةهايى ئاماذةشيان بة كؤضكردنيان نةداوة بةرة
ضاخة ميَذوويية كؤنةدا، ئةوا ثرسياريَكي زةق خؤي هةَلـدةقورتيَنآ: كـةوا بـوو كوردةكـان     

 لةكويَوة هاتوونةتة ئةم ناوضةية؟!
ئيَمة، ثيَمان واية كورد طةليَكي رةسةنء ديَرينن، لةكؤنةوة لةو ضوارطؤشةية نيشـتةجآ  

بةالي رؤذهةآلت تاوةكو هةريَمي كارطارميش بوونة كة دةكةويَتة نيَوان ضياكاني زاطرؤسةوة 
سوورياي( نزيك جةرابولسي ئيَستا(  -توركيا-ئيَران-)خاَلي بةيةكطةيشتين سنووري )عيَراق

(شـةوة الي بـاكوور )نزيـك مةالتييـةي     Isuwaالي رؤذئاوا، لةسنووري شانشيين )ئيسـو  
كـة لةميَـذووي كؤنـدا    ئيَستا( تاوةكو دةشيت شارةزوور بةالي باشوور، ئةو ضوارطؤشـةيةي  

ثيَيان دةطوت )وآلتي سةرووي نيَوان دوو رووبارةكة(، زؤريـش رآ تيَدةضـآ شـاري )كريتـا(     
( كة رةنط بيَت نزيكي يان لةشويَين شاري )هـةكاري(ي ئيَسـتا يـان هـةريَمي     067/01)

( النكء نيشتماني كورد بيَـت، كـة بـة ثيَـي سةرضـاوة      000/06بووبيَت ) Kurdaكوردا 
ــ ــاتووة )  ميَذوويي ــان ه ــر ناوي ــةردء دليَ ــاواني نةب ــة ثي ــان ب ــاء زؤرةك (، 0/601ة جياجي

ــة  11/100(، )06/000(، )00/017(، )07/001/ 9) ــة كــة دوورنيي ــة بوون (،ء ئةوان
ئاشوورييةكان ثشتيان ثآ بةستوون لةدامةزراندني ئةو ريَكخستنة سةربازييةيان كة بة نيَوي 

كة سةربازيية بةهيَزء دليَرانـةي بـةرثر  بـوون    ( بووةء ثيَكهاتووة لةو يةQurduكوردؤ )
لةسةالمةتي شةخسي ثادشاي ئاشووريء بةتةنيشتييةوة دةرِؤيشنت كاتيَك لةشكري ئاشووري 

(، رةنط بيَت هةر خؤيشيان ئـةو كؤمةَلـة ئـاري نذادييانـة     11/100بةرةو شةرِ دةجووآل )
)كـيشء حوورييـةكان( بـوون    ئةوروثييانةي رابةري -بووبن كة ثيَكهاتبوون لةو هؤزة هيندؤ

 (.07/001/ 9لةلةشكركيَشييةكانياندا لةوآلتي دوو رووبارةكةء وآلتي ئةنادؤأل )
لةبةر ئـةوةي زؤربـةي هـؤزة كؤنـةكاني دانيشـتووي بـاكووري وآلتـي دوو رووبارةكـة         
)كوردستاني ئيَستا(، زمانة رةسةنةكةيان طؤرِيبـوو ض لـةدةرةجنامي لةبريضـوونةوةيان يـان     

وبوونيان بووبيَت لةطةأل طةالني طةورةي باآلدةست كة لةوآ زمـاني سـامي لـة نيَـو     تيَكةآل



 00 

هةموو طةالني ناوضةكة ب وبوو ء فورثييهكانيش بة يـةكيَك لـةزاراوة كؤنـة ئيَرانييـةكان     
داخاوتن ثيَيان دةطوت )ثةهلوك(ء لةفارسي ساسـانييةوة )ثارسـيك( نزيـك بـوو ء خـةتي      

(، وةلـيَ ئـةو كوردانـةي كـة     0/011ةكةيان بـةكار دةبـرد )  ئاراميشيان بؤ نووسيين زمان
كلتووري نةتةوةيي خؤيان ثاراستء لـةناو طـةالني تـري دانيشـتووي ناوضـةكة نةتوانـةوة،       
باثريانيشيان بة زمانيَك قسةيان دةكرد لةزماني )ئؤرارتي(يةوة نزيك بوو ء زماني فارسـي  

تي دوو رووبارةكـة زمـانيَكي بـاو بـوو.     ( سةدة لةوآل8كاري تيَكردبوون كةوا بة دريَذايي )
ليَرةدا دةكرآ بيَذين كورد قـةوميَكي نـامؤ نـني لةناوضـةكة، بـةَلكو لةوةتـةي لةميَـذوودا        
ناسراونء لةهةزارةي يةكةمي ثيَش زايينةوة دانيشتواني ئيَرة بوون ئةو دةمـةي ثادشـاياني   

ن كـردة ثاسـةواني خؤيـان    ئاشوور ثياوة جةربةزةء تريهاويَذة كارامـةكاني ئـةم نةتةوةيـةيا   
لةتيثيَكي تايبةتدا ثيَيان دةطوتن )كوردؤ( تا زةينةفؤن )كاردؤخيا(ي شانشينياني لةسـاَلي  

 .ز( دؤزييةوة. لةطةأل تيَثـةرِبووني زةمانـة  ضـةندين ناويـان لـيَ نـراوة، ليَـرةدا        611)
ةكي ميَذووناسي عومساني )ئةمحةد رةفين( جةخت لـةوة دةكـات كـة )كاشـييةكان( رةضـةلَ     

كوردن، لةكاتيَكدا زاناي طـةورةي كـورد ئـةمني زةكـي ثيَـي وايـة )طووتييـةكان( بـاثرية         
طةورةكاني كوردي ئيَستان، كةضي شويَنةوارناسي عيَراقي خواليَخؤشبوو تةها باقر ثيَى واية 
كوردي ئةم رؤذطارة رةنطة لة)لوَلوَوييةكان(بن، هةرضي ديَرينةناسي عيَراقيشة خواليَخؤشبوو 

ليد جادر( زياتر لةو برِوايةدايـة كـة كـورداني ئيَسـتا لـةثاةاوةي )حورييـةكان( بـن.        )وة
ليَرةشدا، ئيَمة ثيَمان واية: كوردء كاردؤخيـاء كريتـاء لوَلـوَييء قاسـوء كاشـوء طـووتيء       
حوريء ميتانيء خانيكاَلباتء ئةرزاواو جوودي، نـاوي خيََلـة نيشـتةجيَيةكاني ناوضـةكةن     

لةسةرزةمينةكةيدا دةوَلةتؤكةي جياجيايان دامةزراندووة يان رابةرايةتي لةديَر زةمانةوة كة 
ذمارةيةك طةالني نامؤي سةر ئةم خاكةيان كردووة كة ناويان لةطـةأل ناوةكـاني ئـةو خيََلـة     
كوردييانة هاتووة لةسةردةمي عومسانييةكاندا ناسرابوون )بةراوردي ئةو ناوانة بكـة لةطـةأل   

وديكانلو، موتكي، قاخلانلو، باآلبان، بيلكـانو، بَلبـا ، حاليكـان،    ناوةكاني ئةم خيَ نة: ج
 خاني، ميللي كوردان، لؤلؤ، بابان، زروكان..هتد(.

رةنطــة )كريتــا( يــان )كــوردا( يــةكيَك لةخواوةنــدةكاني كــورد بووبيَــت لةســةردةمي 
ميدييةكان يان كشي يان حورييةكان، وةك ئـةوة ضـؤن شـاريَك بـووة لـةنزيك كارطـاميش       

ةرابولس لةباكووري سووريا(ء ناوي ثادشايةكيش بووة لةثادشاياني حورييةكان، سةررِاي )ج
ئةوة هةريَميَكيش بووة لةطةأل كارطاميشء ئيماد )نزيكي حةَلةب( با  كـراوة، جطةلـةوة   
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ناوي يةكيَك لةو ثياوة خانةدانء ثاية بةرزانة بووة كة كردةوةي ضـاكةي يةكخسـتين ريـزي    
(ء ئةو 06/000نةوةي هةسيت نةتةوةيي لةناوياندا بؤ ئةو دةطةرِيَتةوة )حورييةكانء ب وكرد

 كوردانة  لةو هةريَمة نيشتةجآ بووبوون، ناوي خؤيان لةناوي ئةو خواوةندةوة، وةرطرتووة.
ئةم طرميانةيةمان كـة لةسـةرةوة ئاماذةمـان ثيَـدا، واتـة: )كريتا(يـان )كـوردا( نـاوي         

ن بووبيَتء ناوي خؤيان ليَوةي وةرطرتبآ، جةخت لةسـةر  خواوةنديَكي كوردةكانء نيشتمانيا
ئةوة دةكات كة زؤربةي طةالني رؤذهةآلتي كؤني نزيك لةضةرخةكاني ثيَش ميَذوو بـة نـاوي   
ئةو هةريَمةوة ناسراون كة دوايـن جـار تيـا نيشـتةجآ بـوون. واتـة: ناوةكـة ثاشـطرة بـؤ          

ان شــويَنيَكي جــوطرايف يــان (ء لــةناوي خواوةنــديَك يــان شــاريَك يــ0/06نيشــتةنييةكة )
كةسايةتييةكي ثاية بةرزةوة وةرطرياوة، وةك: )كاهني يان ثادشـا( بـؤ منوونـة )كشـي(يةكان     

(. ئاشـوورييةكانيش،  0/601ناوي خؤيان لةناوي )كشو(ي خواوةندةكةيانـةوة وةرطرتـووة )  
وور )ئاشوور( ناوي خواوةنـدء ثايتةختةكـةيانء وآلتء ثادشاكانيشـيان )ئاشـووردان، ئاشـ     

 ثانيثالء ئةوانيرت( بووة.
وةليَ، بابليء ئةكاديء موئابيء حيسىءفورثييهكان، ناوةكانيان بةناوي ئةو شـارانةوة  

 هةَلطرتووة كة وةك مةَلبةند يان ثيَتةختةكانيان بوون.
واديارة، شاري )كريتا( يان هةريَمي )كوردا( ئةمةندة بضووك بووة، سةرضاوة ميَذووييـة  

ناوهيَناني هةردوو ناوةكة نةكردؤتةوة، بةَلكو لةوانةشـة ثشتطويَخسـتين   كؤنةكان برييان لة
ناوهيَناني ئةوة بيَت: هةريَمةكاني )كوردا( هةميشة لةسةرضـاوة كؤنةكانـدا شـان بةشـاني     

(ء لةضوارضيَوةي ناوضةي كارطاميش ناويان با  دةكرا، هـةر لةبـةر   06/000كارطاميش )
ي ناوهيَنانيـان نـةداوة ويَـرِاي ئـةو هـةموو رووداوة      ئةم خاَلة  سةرضاوةكان خؤيان لةقةرة

طةورةء شةرِء شؤرِة نةبرِاوانـةي كـة لـةنيَوان ئيمثراتؤرييةتـة رؤذهةآلتييـةكان لةناوضـةي       
كارطاميشء لةنزيك ئةو شارة لةسةروبةندي سةدةي شانزدةهةمي ثـيَش زايـني، قـةوماون.    

ة لـةوآلتي ئةنادؤَلـةوة بـةرةو    بؤمنوونة: ثادشـاي )حيسـي(يةكان مورسـيليو ، بةريَطايـةو    
( تـوانيي دةسـتبطرآ بةسـةر ئـةم     8/61 .ز( )0090داطريكردني وآلتي بابـل لةسـاَلي )  

ناوضةيةء شاري )حةَلةب(يش ويَران بكات. نةوةكةشـي ثادشـاي حيسـى )سـوثيلوليوما      
Supplilumas تواني سووريا هةمووي خباتة ذيَر ركيَفي خؤيةوةء كورِيَكي لةسةر تةخت )

ثادشا لة)حةَلةب(ء كورِةكةي ديكةشي بةمري بةسـةر كارطاميشـي كيَربِكـاري حةَلـةب،     بة 
 (.8/96دابنآ )
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 .ز(، دةوَلةتي 0600-0010لةسةردةمي حوكمرِاني فريعةوني ميسريش تةحؤتةمس )
ميسري نوآ هيكسؤسةكاني لةميسر بةرةو سووريا رةتاندء ثاشانيش بة بةرثاكردني شةرِيَك 

انء دةوَلةتة بضووكةكاني شارةكاني لةفةَلةستنيء سـووريا تـاوةكو قـاد     كةوتة راوةدووناني
داطريكردء لةويَشةوة بةرةو شاري كارطاميش ملي ناو لـةرووباري فـورات ثةرِييـةوة بـةرةو     

(. بـةآلم ميتانييـةكان لةسـةردةمي    8/10/ 9شانشيين حورييةكان لةدةوَلـةتي ميتـاني )  
ة بــةرةو ناوضــةكة بــةئاماجني ريشةكيَشــكردني ( طةرِانــةوIdrimiثادشــاكةيان ئيــدرميي )

ــديَك   ــووة مةَلبةن ــداء ئاراثخــا )كــةركووك( ب ثاةــاوةي )حثى(يــةكان لةشــارة حورييةكان
لةمةَلبةندةكاني حوكمي خاوةن ثايةء كاريطـةريء سـةنطء بـةها لةرؤذهةآلتـةوة تـاوةكو      

كاني دةوَلةتي ميتاني عيالم، وةك ضؤن لةو دةقة بزمارييانةدا هاتووة كة تايبةتن بة رووداوة
 (.8/00 .ز( )0101-0001لةميانةي )

سةرباري ئةو رووداوة خويَناوييانة، ئةطةر كؤمةَليَك فاكتةري ديكةيان خبةينة ثاأل، وةك: 
هيَر ء لةشكركيَشي هؤزة ئارامييةكان لةوآلتي شامةوة بؤسةر وآلتي ئاشوورء رةوي ضةند 

ناوضةكة لةباشووري رووسياء وآلتي ئةنادؤَلـةوة  ئةوروثايي تر  بؤ -كؤمةَلة هؤزيَكي هيندو
( كــة لــةو دةمــة كارطــاميش 07/001/ 9لــةثا  ســةدةي شــانزدةهةمي ثــيَش زايــني )

ثيَطةيةكي سرتاتيذيي طرنطي هةبوو وةك ويَسـتطةيةك بـؤ ثةرِينـةوةي كـارواني بازرطـاني      
لةسةردةمي ثادشاي  لةنيَوان سوورياء وآلتي دوو رووبارةكةء ئةنادؤأل بة تايبةت دواي ئةوةي

)حيسى(يةكان )سويسلوليوما ( بـووة دةوَلـةتيَكي ناوبـةينء بيَاليـةن لـةنيَوان هةرسـآ       
(، ئةوا بؤمان ئاشكرا دةبىَ كة 6/887/ 9دةوَلةتي كيَربِكار، ئاشووريء ميتانيء ميسري )

ضـةند فشـاريَكي سـةربازيء     -بةهـةريَمي كورداشـةوة  –دانيشتواني ناوضـةي كارطـاميش   
ئابوورييان لةسةر بـووةء ئةمـة بؤتـة هـؤي كؤضـكردني ذمارةيـةك لـةهؤزةكاني        مرؤييء 

ناوضةكة،دووريش نيية كورد يةكيَك بووبن لةو هؤزانةي لةويَوة كؤضيان كردبيَت بةرةو ناوضة 
شاخاوييةكان بؤ خؤثاراسنت لةو شةرِء شؤرِة خويَناوييانة. رةنط بيَـت فشـار خسـتنة سـةر     

ــ ــةكاربردني زةب ــةهؤي  دانيشــتوانء ب ــةوة ب ــةن ميتانييةكان ــطء ترســاندنيان لةالي رء زةن
راوةدووناني )حثى(يةكان لةشارة حورييةكان بة ئاماجني لةناوبردنيان، كاريطـةريي بووبيَـت   

بةرةو  -كة طرميانةمان كرد لةوآ بوونيان بووبيَت-بؤ هةَلكةندني كورد لةهةريَمي )كوردا(وة 
بينييانيء ناوي )كاردؤخي( بةسةر وآلتةكةيانـدا  ئةو ناوضة شاخاوييانةي كةزةينةفؤن لةوآ 

ضةسثاند كة لةناوة كؤنةكةيانةوة )كوردا( نزيكة يان ليَوةي وةرطرياوة، ئةمة لةسـةروبةندي  
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(، نةخوازة رةوي هؤزةكانء طؤرِيين ناوضةكاني 00/071سةدةي ثيَنجةمي ثيَش زايني بوو )
 مةسةلةيةكي باوبوو.دانيشتنيان لةرؤذهةآلتي كةونارا لةو سةردةمانةدا، 

بــةآلم ليَــرةدا ثرســياريَك بــة خةياَلــدا دآ: ئةطــةر مةســةلةكة وابيَــت، بؤضــي كــورد 
شويَنةواريَكيان بةجآ نةهيَشتووة نيشانة بيَت بؤ ثيَناسةى نةتةوةييء نيشـتمانةكةيان وةك  

 نةتةوةكاني ديكةى رؤذهةآلتي كؤن؟!
ــورد ض     ــةوة: ك ــيَوةية دةدةين ــةم ش ــيارةكة، ب ــي ثرس ــة   وةآلم ــدنى يةك لةدامةزران

ثاسةوانييةكاني)كوردؤ(ي تايبةت بة ثادشا ئاشوورييةكان، يان لةرابةرايةتيكردني كاشـيء  
حورييةكاندا، كةمايةتييةكي نةتةوةيي جةنطاوةرء شةرِكةر بوون، كاتيَك خاكء واري خؤيان 

تـة  ئيَسـتا ثيَـي دةَلـيَن قـوردي )كـوردي(ء دةكةويَ     -لةهةريَمي )كوردا( بـةجآ هيَشـتء   
لةناوضـة شـاخاوييةكاندا نيشـتةجآ بـوون،      -(16/081رؤذهةآلتي جزيرةي ئينب عومـةر ) 

جؤريَك لةطؤشـةطريييان بةسـةر خؤيانـدا سـةثاند هـةلي بؤيـان نةرِةخسـاند ثيَوةنـدي بـة          
ــةرطريكردن   كلتوورةكــاني تــرةوة بكــةنء تيَكــةآلويان بــن، بــةهؤي ســةرقاَلبوونيان بــة ب

خؤيي خؤيان لةو ناوضة شاخاويية سةختانةدا كـة يارمـةتي   لةوآلتةكةيانء ثاراستين سةربة
-008( فارسـة ئةكينييـةكان كؤرشـي طـةورة نـةبن )     00/017دان طويَرِايةَلي ثادشـاي ) 

 .ز( كةوا جيهـاني ورِوكـا  كردبـوو ء ئيمثراتؤرييـةتيَكي طـةورةي دامةزرانـدبوو       011
رووبارةكةء ئةنادؤَلدا دريَـذ  لةسنووري هيندستانةوة بةرةو دةرياي ئيجةء بةسةر وآلتي دوو 

بووبــووةوة. ئــةو طؤشــةطرييية يارمــةتي كــوردي دا هاورةطــةزيي خؤيــانء تايبةمتةندييــة 
نةتةوةييةكانيان بثاريَزن لةبةر شانازيكردن بةخؤيانء زاَلبووني هةسيت نةتـةوةيي نيَوانيـان   

اوضـةكاني تـر.   لةاليةكء لةاليةكي تريشةوة لةبةر يةكطرتووييء ثةرتـةوازة نـةبوونيان لةن  
ليَرةشةوة طؤشةطرييء هاورةطةزيي كوردةكان وايانكرد كؤمةَلطةي الديَيـي ناوضـةيي ثيَـك    

بة ثيَى ثـؤليَنكردني دواليزمـى كؤمةَلناسـي بـةراوردكاري، واتـة ئـةنثرؤثؤلوجياي       -بيَت 
( ثيَـنج خةسـَلةت ديـاري    0كةوا )ريد فيََلـد( روخسـارة ضةشـنييةكاني بـة)     -كؤمةآليةتي
(: طؤشـةطريي،  10/011جياوازيي ئةو كؤمةَلطةية دةردةخات ئةوانيش ئةمانةن )كردووة، 

هاورةطةزي، كامَلبووني كلتووري، قودسييةت )ثريؤزي(، دةستةجةمعي، كة ثاَلي داوة بـة  
ضةشنة رةوشتيية الديَييء عورفء نةريَتة خيََلةكييةكانء كلتووري بضووكي رؤشـنبريي كـة   

ةو باوكة رؤحـيء رابـةرة كارطيَرِييةيـة، لـةناو كةسـاني      سةرؤكي هؤز يان عةشريةت وةك ئ
عةشريةتةكةي دةسةآلتي رةواية. ئـةم دامةزراوةييـة وةك خـؤي ماوةتـةوة كـة بةرجةسـتة       
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دةكات لةخةسَلةتي بنـةرِتي ذيـاني سياسـيء ئـابووريء كؤمةآليـةتيي كـورد، ئةطةرضـي        
بـةرةو سـةقامطرييي   لةماوةي دواييـدا مـةيليَكي ئاشـكرا بـة اليانـةوة سـةرى هةَلـداوة        

(، بؤيـة ئـةم كؤمةَلطةيـة ثيَضـةوانةي كؤمةَلطـةي      19/110كشتوكاَليء شارستانيبوون )
كــة ئــةم  -ئــةويش جةمسـةري دووةمــة لـةو ثؤلينــة دواليزمييـةى بــا  كـرا    -ذيارييـة  

خةسَلةتانةي هةية: قةبارةي طةورةء ضرِيي بـةرزي دانيشـتوانء ناهاورةطـةزيء جيـاوازيء     
عيلمانيء تاكة كةسييةكانء ليَكرتازاني كؤمةآليةتيء كلتووري طةورةي  ثيَوةنديية رةمسيء

رؤشنبريي كة دةوَلةتةكاني حوريء كشيء طووتي طوزارةيان لةو كؤمةَلطة ذيارييـة دةكـرد   
لةو سةروبةندة ميَذووييةي كوردستان تيادا لةذيَر دةسةآلتي يةكيَك لةو دةوَلةتانة بـوو كـة   

و ثيَوةنديطةلي بةرفراواني رؤناء لةرووي كلتووريء ذيارييـةوة  ئيمثراتؤرييةتةكاني بنيات نا
كاريطةريي كردة سةر رةوتي رووداوةكان  لةناوضـةي رؤذهـةآلتي نزيـكء ديـرؤكء هـةواألء      
كاروباري ذياني تؤمار كرد، ئةطةرضـي لـةبارةي زمانـةكاني يـاخود ئايـا ض زمانطـةليَكي       

ة، ضونكة تايبةمتةندييـةكاني كؤمةَلطـةي   كردؤتة زماني نووسني زانيارييةكى ئةوتؤمان نيي
دادةرِذيَنة نـاو كؤمةَلطـةي بضـووكرت يـاني كؤمةَلطـةي       -واتة: كؤمةَلطةي ذياري-طةورة 

 (.10/011الدآ، هةرضةندة بة ثيَناسة سةر بةيةك ذيارين )
بةو شيَوةية كورد لةذيَر كاريطةريي شارستانييةتي هةموو ئةو دةوَلةتانـة مانـةوة كـة     

ان سـةثاندبوو بةسـةر ناوضـةكةياندا يـا وآلتةكـةيانيان داطـري كردبـوو ء بـةهؤي         دةسةآلتي
طؤشةطريييان يان فشارء نارةحةتي ئةو دةوَلةتانةي لةسةريان بووة، نةيانتوانيوة كاريطـةري  
بكةنة سةر دراوسيَيةكانيانء ديرؤكء كاروباري ذياني خؤيان تؤمار بكةن، ئةطةرضي زماني 

 تايبةت بةخؤيان هةبوو.
ــة    ــان هةي ــيَ طومامن ــةين، وةل ــورد دةك ــةئاريابووني ك ــة لةحاَليَكــدا ثشــتطريي ل ئيَم

–ضونكة ويَكضووني زماني كوردي لةطةأل زماني ميـدي   -واتة ميدي بن-لةميديبوونيان 

(، بةَلطةيـةكي الوازةء  17/019ئةوروثييـةكان ) -وةك دوو زمان لةكؤمةَلةي زمانة هيندؤ
داني ثيَـدا نـانيَن، ضـونكة كؤَلةطـةي كؤمةآليـةتيي قـةومء        تويَذينةوة زانستيية نويَيةكان

هؤزةكان تةنها لةسةر زمان بونيـاد نـةنراوة، بـةَلكو لةسـةر ضـةندين ثرنسـيثي ئـاييينء        
ــراوةء  -ســةررِاي زمــانيش-ئــةخالقيء مــافء ثيشــةييء ئــابووريء هونــةري  بنيــات ن

كي هاوئاهةنط لـةبونيادي  هةريةكةيان دامةزراوةيةكي كؤمةآليةتي ثيَكديَنآ كة بةشيَوةية
(. بةآلم بزربووني كاتي يةكيَك لـةو  11/080كؤمةآليةتيي نةتةوةيي ثيَوةندار كار دةكات )
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ثرنسيثانة لةبنةماي كؤمةآليةتي هةر نةتةوةيةك ثيَناسةكةي ليَ ناسيَنيَتةوة، يانيش رؤَلـة  
ورد لةطةأل زؤرينـةي  ذيارييةكةي هةَلناوةشيَنيَتةوة. بؤمنوونة ئةطةرضي )كشي(يةكان بة بةرا

دانيشتواني وآلت كةمايةتييةكي حوكمرِان بوونء زماني بابلييان كردبووة زمـاني فـةرميي   
خؤيانء ئيمثراتؤرييةتيَكي طةورةيان دامةزراندبوو، بةآلم لـةدواي حوكمرِانييـان لةعيَراقـدا    

تي دؤَلـي  نووسراويان بة زمانة نةتةوةييةكةي خؤيان بةجآ نةهيَشتووة، ضونكة شارستانيية
(. بـووني زمـاني   0/601دوو رووبارةكة بةسةرياندا زاأل بـوو ء لةبؤتةكةيـدا توابوونـةوة )   

ســؤمةريء عيالمــيء حــوريء تــوركيش لةكؤمةَلــةي زمانــة ئــؤراأل تائييــةكان )زمانــة  
لكيَنراوةكان(، ئةوة ناطةيةنيَت رةضةَلةكي سؤمةرييةكان تورك بن، لةهـةمان كـات مانـاي    

ركةكان ئـامؤزاي يـةكرت بـن، هـةروا ئـةوة  ناطةيـةنيَت عيالمـيء        وا  نيية حوريء تو
توركةكان بضنةوة سةر يـةك رةطء ريشـة. جطـة لـةوة  قسـةكردني فـار ء ئةَلـةمانء        

ئةوروثايية، نةتـةوةييبووني ئـةو سـآ    -فةرةنسييةكان بة زمانيَك كة ئةويش زماني هيندؤ
ثيَناسـةء ئـازاديء كـارء خـةبات     طةلة ناسرِيَتةوة كة ثيَي داخيَون،ضونكة نةتـةوةكان بـة   

ثيَدةطةنء طةشة دةكةنء بة ناهاورةطةزيء ذيَر دةستةييء زوَلمء زؤرداريـش لـةناو دةضـن.    
ــةرووي      ــة ل ــةد نيي ــةد دةرس ــاويَين س ــةكي خ ــةمرِؤدا نةتةوةي ــةجيهاني ئ ــةوة، ل ليَرةش
ة ئةتنيكييةوة.. تةنانةت ئةو نةتةوانة  كةوا بةدةر دةكةون هاورةطـةزن، زؤريَـك لةتوكـ   

ئةتنيية دواكةوتووةكان لةدةرةجنامي ئينتيماكردن يان كؤضء كؤضـبارء داطريكـاريء شـةرِء    
ــةو فةرةنســييانةي كةئيَســتا وةك    ــة ئ ــةوة. بةمنوون ــو ثيَكهاتةكةيان ــة نيَ شــؤرِ، هاتوونةت
نةتةوةيةكي هاورةطةز دةبينريَن، لةضاخة ميَذووييةكانداء لةئاكامي لةشكركيَشـيء شـةرِء   

( شةست رةطةز لةهؤزء نةتـةوةكاني تـر بوونـة،    01ردن تيَكةآلوي نزيكةي )شؤرِ، يان رةوك
وةك: جةرمةن،فةرةنط، ئاوةر، هؤن، ساكسؤن، طال، ليطؤر، نورمان، ئةندال، بؤرطؤنـديء  
عةرةب و ئةوانيرت، كة بة هةموويانةوة لةم رؤذطارةمانـدا طـةلي فةرةنسـييان ثيَكهيَنـاوة     

يش لةضةرخة ميَذووييةكاندا طؤرِانكارييـان بةسـةردا   (. ناوي هةندآ لةنةتةوةكان01/198)
هاتووة، بةمنوونة: لةتةوراتدا ناوي ئةو )مشكي(يانةي لةوآلتي ئـةنادؤأل دادةنيشـنت بـةناوي    

يــو( -(، ضــينييةكانيش بــة توركــةكانيان طوتــووة  )تــوك0/011)فرجيي(يــةوة هــاتووة )
 .(09/10(ي ليَناون )Ous(، كةضي تةورات ناوي عو  )16/09)

ليَرةدا، دةكرآ بَليَني: ئةم طؤرِانكاريء طؤرِينة لة ناوي قةومء نةتةوةكانء ئينتيمابووني 
هةنديَكيان بؤ ئةويرت، يان وةرطرتين قةوميَك زمـاني قةومةكـةي تـر، يـاخود ويَكضـووني      
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زماني قةومء هؤزةكان، يان بةجيَنةهيَشـتين شـويَنةواري نووسـراو لـة اليـةن نةتةوةيـةك       
ةكان، خةسَلةتي نةتةوةييبوونيان لةسةر داناماَلآء بةَلطةيةكيش بة دةسـتةوة  لةنةتةوة كؤن

نادات بؤ البردني بووني نةتةوةيي لة سةر هيض شويَنيَكي جوطرايف كة ئةو نةتةوةية لة ضاخة 
جـةخت   -لةاليـةكي تـرةوة  -ميَذوويية كؤنةكاندا تيا نيشتةجآ بووة، بةآلم ئيَمة دةتـوانني  

مان لـة بونيـادي كؤمةآليـةتي وةك ئامرازيَـك بـؤ ليَككـاَليبووني       بكةينة سةر طرنطيي ز
هاوبة ، بة تايبةت ثا  ئةوةي ئةو زمانة زاأل دةبآ لة دةرةجنامي سـةروةريي قةومةكـةي   
يان نةتةوةكةي لةسةروبةنديَك لة سـةروبةندةكاني ميَـذوودا. بةمنوونـة: زمـاني سـامي بـة       

يء كةنعانيء فينيايء ئارامي..هتد، لة وآلتي هةموو لاةكانييةوة: بابليء ئةكاديء ئاشوور
دوو رووبارةكةدا زاأل بوو، دواي ئةوة هؤزة سامييةكان بةشيَوةيةكي يةكاليةنـة بـة دريَـذيي    

(ثانزة سةدة حوكمرِانيي عيَراقيان كرد، واتة لةرووخاني زجنريةي سيَيةمي ئـوورةوة لـة   00)
اني لة اليةن فارسة ئةكينييةكانةوة  .ز( تاوةكو رووخاني دةوَلةتي كلد1116دةوروبةري )
  .ز(.019لة ساَلي )

زماني )فارسي(يش، بةهةموو زاراوةكانييةوة: ئةكيينء فورثىء ساساني لة وآلتي دوو 
ــاوةي )   ــؤ م ــةوة ب ــةبآ برِان ــة ب ــاأل )811رووبارةك ــةو  019- .ز010( س ــوو ل ز( زال ب

ري ئيسالم حوكمي عيَراقيان سةروبةندانةي فارسة فورثىء ساسانييةكان تاوةكو هاتين لةشك
( سـاأل  611طرتبووة دةست. كةضي زماني تـوركي لـة دؤَلـي دوو رووبارةكـة بـؤ مـاوةي )      

 لةرؤذطاري حوكمرِانيي عومسانييةكاندا، زمانيَكي زاأل بوو.
ليَتويَذينةوة لة ميَذووي قةومء طةالني دواكةوتوو، ياريـدةمان دةدات لـة رةطء ريشـة    

رؤظايةتي تيَبطةينء ويَنةء روخساري راستةقينةي كؤمةَلطة لـة  سةرةكييةكاني كلتووري م
رابوردوو بة هةموو تايبةمتةنديء بنةما ذيارييةكةيةوة خبةينة بةرضاو بؤ فامكردني ئيَستاي 
مرؤظ ء خواستة رةواكانيء مةيلي كؤمةآليةتيي هاوبةندبووني بة كؤمةَلة مرؤظيَكـةوة بـؤ   

زي بة ئينتيمابووني ثيَوةي دةكاتء لة ثيَناو ئيَستايء ثيَكهاتين ئةو طةلء نةتةوةيةي، شانا
دوارؤذيدا تيَدةكؤشيَء قورباني دةداتء جةخت لة سةر بـوونء وجـوودي دةكـات. بةمنوونـة     
ئةطةر ثيَناسةي زاناي ئيتالي )باشـكال مانشـيين( مامؤسـتاي ياسـاي نيَونةتـةوةيي لـة       

َلطةيةكي مرؤيي سروشتيية، لةسـةر  زانكؤي تؤرينتؤ، وةربطرين كة دةَليَت: ))نةتةوة كؤمة
يةكيَيت خاكء رةضةَلةكء نةريَتء زمان بونياد نراوةء بةجؤريَكي تةواوء بة كامَلي ئاميَتةي 

(، ئـةوا دةبيـنني كـورد نةتةوةيـةكي بـةهيَزي      10/018ذيانء هؤشي كؤمةآليةتي بووة(( )
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اريء ويستء خواسـيت  ئازادي سةربةخؤيان ثيَكهيَناوة، تايبةمتةنديي نةتةوةييء بنةماي ذي
خؤيان هةن بؤ بونيادناني داهاتووي طة ء ثرِشنطداريان، بؤية كورد ئاتاضي بةوة نييـة لـة   

 رووي نةذادييةوة بربيَتةوة بؤسةر قةومء هؤزةكاني تر.
جا، وةك ضؤن هؤزة عةرةبء عيربيء ئةكادي )بابليء ئاشـووري(ء ئـاراميء كـةنعاني    

طء ريشةن كة ئةويش )سامي(يةو بـة زاراوةطـةليَكي   يةكان ئامؤزاي يةكرتء سةر بةيةك رة
هةمةجؤر داخيَون كـة لـة زمـاني )سـامي(ي دايـك بوونةتـةوةء لـة دوورِطـةي عـةرةبء          

(، ئةوا طووتيء لوَلوَييء كاشانيء ميديء فار ء كورديش بة 0/00دةوروبةري دادةنيشنت )
بةثيَناسـة سـةر   ئامؤزاي يـةكرتء بةيـةك رةطء مـاكي نةتـةوةيي دةذميَـردريَن، ضـونكة       

-بةرةطةزي ئارينء زمانيان بريتييـة لـة ضـةندين زاراوة كـة لـة كؤمـةَلي زمانـة هينـدؤ        
ئةوروثييةكان بوونةتةوة، ئةو كؤمةَلة زمانة  وةك زماني دايكة بؤ زاراوةكاني ئةو قةومء 

 نةتةوانةي لة كؤنرتين ضةرخة ميَذووييةكاندا لةم ناوضةية  نيشتةجآ بوون.
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 باسي سَيهةم

 جوطرافياي كوردستان
 

تاوةكو رؤذطاري عةباسييةكان، يةكةيةكي تايبـةت نـةبوو بـة نـاوي كوردسـتان )وآلتـي       
كورد(، ئةو كات وآلتي كورد بةشيَك بوو لة ئازةرباجيان، يان ئةرمينيا، يان هةريَمي )جزيرةي 

األرض=  ئينب عومةر( لة سةرووي نيَوان دوو رووبارةكة. ئينب حةوقةل لـة نةخشـةكةيدا )رـورة   
ويَنةي زةوي(، ئاماذةي بة كوردستان بة ناوي )مصايف االكراد(، واتة: هاوينـة هـةوارةكاني   
كوردان، داوةء جةخيت لةوة كردووة كـة ضـياكان كويَسـتانيانة. زانـاي زمانـةواني تـوركيش       

ك دانـا،  660)مةمحوود كةشغةري( كتيَبة طرنطةكةي )ديواني زمانةكاني تورك(ي لة سـاَلي  
ؤ يةكةمني جار لة نةخشةكةيدا لةمةرِ طؤي زةمنيء دانيشتوانييةوة، ئاماذةي بة خاكي تيادا ب

كورد داوةء لة ميانةيدا وآلتي كـوردي وةك يةكةيـةكي كـارطيَرِيي تايبـةت، روون كردؤتـةوة      
(11/18.) 

هةرضي واذةي )كوردستان(يشة، ئةوة سـةجلووقيةكان لـة ناوةرِاسـيت سـةدةي شةشـةمي      
وآلتي كورد بةكاريان بردووة، ئةو دةمةي سوَلتان سـةجنةر وآلتـةكاني الي    كؤضي بةرامبةر بة

رؤذئاواي هةريَمي ضياكان كة ثيَشرت سةر بةناوضـةي كرماشـان بـوونء ليَـك دابـرِى و كردنـي       
 (.10/091كؤضى ناوي ليَنان كوردستان ) 000بةناوضةيةكي سةربةخؤ و لة ساَلى 

نطي تـوركي( دةَليَـت: كوردسـتان بريتييـة لـةو      )شةمسةدين سامي( دانةري كتـييَب )فةرهـة  
خاكانةي كةوتوونةتة هةردوو اليةكةي سـنووري ئَيـران لةطـةأل دةوَلـةتي عومسـاني كـة دةكةويَتـة        

 (.10/0007رؤذهةآلتء باكووري )جزيرةي ئينب عومةر(ء لةمةملةكةتةكاني دةوَلةتي عومسانني )
ةء ليَكؤَلـةرةواني كـورديش لـة بـارةي     ويَرِاي فرةيي راوبؤضووني رؤذهةآلتناسـانء طةرِيـد  

نةخشةي كوردستانةوة، بةآلم ذمارةيـةكيش لـة نَيويانـدا ثَييـان وايـة كوردسـتان دةكةوَيتـة        
ثلةء لة نيَـوان هـةردوو هيََلـي دريَـذي      61-11كيشوةري ئاسيا لة نيَوان هةردوو هيََلي ثاني 

ن، بة بةشيَك لةناوضةي رؤذهـةآلتي  ثلة. واتة بة طويَرةي زاراوة نيَو دةوَلةتيية باوةكا 17-61
(ء هةريَمي كوردستانيش دةكةويَتة سةر بـاني طـةورةي ئـةنادؤأل كـة     17/60ناوين دادةنرآ )
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بةسرتاوة بةو )بانة ئيَرانييةي( كة كيَوةكاني زاطـرؤ  الي بـاكوور رازاندوويةتييـةوةء بـةرةو     
 باشوور تاوةكو داميَنةكاني دوورطةي عةرةب شؤرِ دةبيَتةوة.

ردةكاني دةوَلةتي عومساني لة ناوةرِاسيت سةدةي نؤزدةهةم، لةم ضوار وياليةتانـةي الي  كو
 خوارةوة دادةنيشنت:

وياليةتي هةكاري، برييت بوو لـة ليواكـاني هـةكاريء مـاردينء وانء بؤتـان )جزيـرةي ئـينب         -0
 عومةر(.

 ء مو ء دياربةكر.وياليةتي كوردستان، ثيَكهاتبوو لةليواكاني دةرسيم )تؤجنةلي ئيَستا( -1
وياليةتي مووسأل، برييت بوو لة ليواكـاني مووسـألء رةوانـدز )ثـا  البردنـي وياليـةتي        -1

شارةزوور كة ئةم شويَنانةي لة خؤطرتبوو: كؤيسةجنةق، رةواندز، هةوليَر، سليَماني(ء بـة نـاوة   
  (1)تازةكةيةوة ناوبرا.

 رة(ي دةطرتة خؤ.وياليةتي بةةدا، ليواكاني: )بةةداء خانةقنيء بةس -6
بةآلم نيشتماني جوطرافيي كورد لـة دةوَلـةتي عومسـاني، ئـةو ناوضـةيةي دةطرتـةوة كـة        
دةكةويَتة نيَوان ضياكاني زاطرؤ  الي رؤذهةآلتء شاري ئةنكةرة الي رؤذئـاواء نيَـوان شـاري    

اقء وان الي باكوورء شاري بةسرة لة باشوورء تا دةطاتة هيََلي سـنووري ئيَسـتاي نيَـوان عيَـر    
 ئيَران.

بةمة  ناوضةى كوردستان لةو نةخشةيةوة نزيكة كةميجةر لونطريك لة مـارك سـايكس   
ثشـتطريى كـردووة،    0911وةريطرتووة و ريَكى خسـتووةو كؤمةَلـةى طـةالنيش لـة سـاَلى      

ثرؤفيسؤر )مينورسكى(يش لة كؤتايي كتيَبةكةى )كورد..( وةك ثاشكؤيةك دايناوةو لةبةةدا 
 لةضا  دراوة. 0908لةساَلى  ثا  وةرطيَرِانى ،

زاناي كورد حمةمةد ئةمني زةكي دةَليَت سنووري كوردسـتان لـة ضـياكاني ئاراراتـةوة لـة      
باكوور دةست ثيَدةكات كة لةوآ كوردء كةر  تيَكةآلونء الي باشووريش بةةداية كة كـوردء  

ذئاوايشةوة ئةو عةرةب تيَكةآلونء لة رؤذهةآلتيشةوة ضياكاني زاطرؤ ء سنووري ئيَرانة، لةرؤ
هيَلِةية كة لة نيَوان قار  دريَذ بؤتةوةء بة ئةرزرؤمء ئةرزةجنانء دةرسيمء خةرثوتدا تيَدةثةرِآ 

(، كةضـى  9/01تا دةطاتة دياربةكر ليَرة  كورد لةطةأل توركء ئةرمةنيء عةرةب تيَكـةآلوة) 
-ك0100 َليطةرِيدةي عومساني ئوليا ضةلةبي كة بة هةموو وآلتـي كـورددا طـةرِاوة لـة سـا     

                                                           

 و لةم ليَكؤَلينةوةية وة دةرنراوة.)وةرطري و ثيَداضؤرةوة(وياليةتى موسلَ شارى كةركوك مةَلبةندةكةيةتى  -1



 70 

ز جةخيت لة سةر ئةوة كردووة كة سنووري كوردستاني باكوور لـة وآلتي)ئـةرزرؤم(ةوة   0006
دةستثيَدةكاتء تاوةكو بةسرة كؤتايي ثآ دآء بة شارةكاني وانء هةكاريء جزيرةء ئاميَـديء  

 (.11/70( قؤناكء ثانييةكةشي لةمة كةمرتة)71دةرتةنط تيَدةثةرِآ كة دريَذييةكةي دةطاتة)
لة نيَوان توركء رووسةكان  0910ي ئاداري ساَلي 00تيَك ثةمياني)برست ليتؤفيسك( لةكا

مؤركرا، بةشي هةرة طةورةي وياليةتةكاني: لورِستانء كرماشانء ئةردةآلنء ئازةرباجيان بة الي 
ئيَرانييةكانةوة مايةوة، بةآلم بةشيَكي زؤري كوردةكاني قةفاا  طواسـرتايةوة بـؤ توركـةكان    

كوردةكاني ئةنادؤأل، ئةمة لةكاتيَكدا بةشيَكي طةورةي كوردي وياليةتي مووسـلَ بـة   سةررِاي 
 (.16/01الي حكوومةتي عيَراق مايةوة)

بةثيَي ئةم زانيارييانة، دةكرآ بَليَني: نةخشةي كوردستان لةنةخشةي ئـةفريايا يـان بـاَلؤن    
ري دةبـآء بةشـاري)وان(دا   دةضيَت. الية ثانةكةي لة نيَوان دةرياضةي ورمآ لة رؤذهةآلت جيَط

تيَدةثةرِآ ثاشان بةرةو باكوور هةَلدةكشـآ بـةرةو ئـةرزرؤمء ئـةجنا ئـةرزةجنانء بـةرةو شـاري        
عةزيزان)ئيالزيو(شؤرِ دةبيَتةوةء الي رؤذئاواء لة شـاري دياربـةكر لةشـيَوةي ضوارطؤشـةيةك     

شـؤرِ دةبيَتـةوة    كؤتايي ثآ دآ، ثاشان الي باكوور تةنط دةبيَتةوة كة ئةرزرؤم لـةخؤدةطرآء 
بةرةو مو ء بدليسء سعردء هةكاريء بة سليَماني ئةجنا بةهةوليَردا تيَدةثةرِآء لةثاشان بـةم  

ئيَران شؤرِ دةبيَتةوة بؤ ئةوةي خانةقنيء بةدرة لةبةشـي عيَـراقء   -الو ئةو الي سنووري عيَراق
ري كـووت  شارةكاني كـؤ  ء مـاكؤء لورِسـتان لةبةشـي ئَيـران بطرَيتـةخؤء تـا دةطاتـة شـا         
ثلـة   61-16لةعيَراق.ئةم ناوضة جوطرافيية ثانء بةرينة دةكةويَتة نيَوان هةردوو هيََلي ثـاني  

 ثلة الي رؤذهةآلت. 68-18الي باكوورء هةردوو هيََلي دريَذي 
بة ثشتبةسنت بةم نةخشةيةي بامسان كرد، ذمارةي كورد لة دةوَلةتي عومسانيدا ثيَش ئةوةي 

ــت نزيكــةي دوو م (. بــة  بــة حــاَلي رووبــةري طشــيت 11/08ليــون كــورد بــووة)برِووخيَ
( هةزار كيلؤمةتري ضوارطؤشة دابة  كراوةتـة سـةر   601كوردستانيش بة خةم ندن دةطاتة)

 011/000سآ بةشي سةرةكي ناسراو، ئةوانيش: كوردستاني توركيـا رووبةرةكـةي نزيكـةي    
دادةنـرآ، دواي ئـةم بةشـة     كيلؤمةتر ضوار طؤشةيةء بـة طـةورةترينء فـراوانرتين بةشـةكان    
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كيلؤمةتري ضوارطؤشةية، دواييش  111/011باشوورى كوردستان )عيَراق( ديَتء رووبةرةكةي 
 .(1)كيلؤمةتري ضوارطؤشةية 011/006رِؤذهةاَلتى كوردستاني )ئيَران( ديَت كة رووبةرةكةي 

وثيَوي ورد بؤ بيَطومان ئةم ذمارانة وردء ديااةت نني، ضونكة تا ئيَستا  ثرؤسيَسيَكي رو
ــةنيَوان   ــةكراوة كــة دوورييــةكاني ســنوورةكةي ل كيلؤمــةتري  0111كوردســتاني ئيَســتا ن

كيلؤمةتري ضوارطؤشةية بةثاني. بةآلم ويَرِاي ئـةوة   701-111ضوارطؤشةية بة دريَذيء نيَوان 
دةكرآ جةخت بكةينة سةر ئةوةي كة كوردسـتاني ئيَسـتا بريتييـة لةدوورِطةيـةكي ءشـكاني      

وبةريدا ثيَنج دةوَلةت هةن: عيَراقء توركيـاء سـوورياء ئيَـرانء ئـةرمينياء لةناوضـةي      لةدةور
(، خاكةكةشـي ثيَكهـاتووة لةشـاخء داخء    17/60عةرةبييةوة نزيكرتة تا وةك ناوضةكاني تر)

هةردةء بانء سةرضاوة سـةرةكييةكاني رووبارةكـان لةناوضـةي عـةرةبيء سةرضـاوةي هةنـدآ       
 كشتوكاَليء لةوةرِطا فرة سازطارة. لةكانزاكانةو خاكةكةي بؤ

لةدةرةجنامي ليَتويَذينةوةمان سةبارةت بة عةشريةتء هؤزة كوردةكاني دةوَلةتي عومساني، 
توانيمان بةريَطةي ليَكؤَلينةوة لةئةرشيفي دةوَلةتي عومسانيء تؤمارطاكـاني تـاثؤء فةرمانـة    

زانـةي دابـة  بووبوونـة سـةر     كارطيَرِييةكاني تايبةت بة نيشتةجيَكردني ئةو عةشريةتء هؤ
( هـؤزء  190وياليةتة عةرةبييةكاني ذيَر دةسةآلتي عومساني تاوةكو شةرِي جيهـاني يةكـةم،)  

عةشريةت ريزبةند بكةين، وا لـةخوارةوة  خشـتةيةك دةخةينـة ثـيَش ضـاو لـةبارةي نـاوي        
 هؤزةكانء ناوضةكاني دانيشتنيان:

 

                                                           

رؤذئاواى كوردستان )كوردستاني سوريا( لة باطوورى سوريا لة نيَوان ئةسكةندةرؤنةو حةَلةبدا كورديَكى  -1
زؤر هةن، ذمارةيان تائيَستا بةتةواوى ديارى نةكراوة، لة وياليةتى باشوورى قةفاازيش كورد يةكجار زؤرةو.. 

ربةى زؤرى  هؤزةكانى الى خؤراسانء سةجستان لةرؤذهةالتى ئيَران كوردى ثةتني ء تةنانةت لةئةفغانستان زؤ
وبلؤجستانيش بةزؤرى كوردى رةوةنديان  تيَداية، بيَجطة لةوة  لة هةموو ئةوروثا و ئةمريكا و ئوسرتاليا و 

 . )وةرطيَر(ار زؤر ب وبوونةتةوةكيشوةرةكانى ترى جيهان ئةمرِؤ كورديَكى يةكج
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 (60-6/10خيََلة كوردييةكانى دةوَلةتى عومسانى)
 بة ثيَى ئةلفء بيَى كوردى ريزبةند كراون

 ناوضةى نيشتةجيَبوون ناوى خيَلَ ذمارة

 دياربةكر، مةالتيا عبداحليئؤةلؤ 0

ئةنكةرة، رقة، ئةرزروم، دياربةكر، قةرا حةسـار، قـار ،    ئادا مانلو 1
 كةرتي طيلدير، كليس، مرعش، عيَنتاب

 رقة، مرعش ئاقضة ئورنلو 1

 ةالتيارقة، م ئالوجةلو 6

 مرعش، كةرتي ئةدةنة، رقة عةزيزلو 0

 مةالتيا بابرييم 0

 قةزاي يةنطيجة، كموجلينة بادنلي جيموكانلي 7

 رقة، بةتليس، دياربةكر، ماردين بازكوري 8

 ماردين، رقة، كةرتي دياربةكر بامران 9

 ناوةكةي تري ئةم خيََلةية–بازكوري  بهْا  الدينلو 01

 اربةكر، رقة، روها)ئؤرفة(، مةالتيا، رقةكةرتي دي بيخانلو 00

 مةالتيا، كةرتي دياربةكر جاكسور 01

 رقة، ئةركاني)كةرتي دياربةكر( جانبةةلو 01

ــةتليس،   مجالةدين لو 06 ــةرجيل، رزكــان باشــووري مــاردين، ب قــةزاي ت
 دياربةكر، ماردين، ئةرزروم

م، عينتـاب،  كليس، ئةنتاكيا، حةَلةب، ئةرزجنان، ئـةرزرو  جاروكانلو 00
 رقة، مرعش

قةزاي سيورةك)دياربةكر(، قةزاي طةرطةر)مةالتيا(، رقة،  جيكانلي 00
 مةالتيا

 قةزاي مرعش، قةزاي حةسةن مةنسور، مةالتيا جوديكانلو 07

 جاركانلو جاريكانلو 08

 كةرتي دياربةكر ضيغدم 09
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 ناوضةى نيشتةجيَبوون ناوى خيَلَ ذمارة

 قةزاي مرعش، قةزاي حةسةن مةنسور، قةزاي رقة داليانلو 11

 قةزاي سرو ، دياربةكر دانليدي 10

 ديالنلو ديالنلي  11

 قةزاي سرو ، دياربةكر ديلةران 11

 قةزاي سرو ، روها، رقة، ماردين دودانلو 16

 قةزاي سرو ، روها دوكتوكانلو 10

كةرتي دياربةكر، ماردين قةزاي ئةركاني، رزكـان سـويو،    دوديكان 10
 ماردين قةزاي رقة، بدليس

 اي كليسقةز دويارلو 17

 قؤنيا، ئةنكةرة، قةيسةريية، سيوا  دودوك 18

 قةزاي كليس ةازيانلو 19

 مةالتيا، رقة حاجي مستةفا 11

 مرعش، قةالي مةنسور، مةالتيا خالاانلو 10

 قةآلي مةنسور، مةالتيا حةمزة قانلو 11

 مةالتيا، رقة ئيرباهيم خاروةلو 11

 ياربةكر(مةالتيا، قةزاي خةربوت)كةرتي د هةردي 16

قةزاي كليس، ئةدةنة قارامـان، حةَلـةب، قـةزاي سـيس،      ئينتولو 10
 ئةدةنة، مرعش

 مةالتيا، رقة حاجي ئيزدين ئوةلو 10

 قةزاي شوري، مةالتيا عزالدين ئوةلالري 17

 قةزاي ضةركة  قةَلغاني 18

 ئةرزروم، ضار ساجناق، دياربةكر، قةزاي كيبان قاراجورلو 19

 مةالتيا، رقة الريقاروناك ئوةل 61

 كةرتي ئةرزروم، مةالتيا قارتا لوةلو هاللو 60
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 ناوضةى نيشتةجيَبوون ناوى خيَلَ ذمارة

دياربةكر، ماردين، رقة، قةزاي ئةركاني، مرعش، قـةآلي   كاسيكانلو 61
 ماردين-مةنسور، مةالتيا، رزكان، سويو

 سيوا  قايوقان 61

 ئةدةنة-قةزاي كليس، قريشةهر، ئةدةنة، قةزاي سيس كةللر 66

 ،رقةمةالتيا كلومةر 60

 قةزاي سرو  كةنعانلو 60

 قةزاي سيوةرةط دياربةكر، قةزاي طةرطةر، رقة، مةالتيا موكرمانلو 67

 كةرتي رقة مامةران= مامةريان 68

 قةزاي مرعش،قةزاي قةالي مةنسور، قةزاي قةحتا)مةالتيا( ملوكانلو 69

 روها، سرو ، كةرتي دياربةكر ئوخيان=ئوخيانلو 01

 الي مةنسورقةزاي قة ئوسان 00

 مةالتيا، رقة، بةهسين)مةالتيا(، قةالي مةنسور عومسان=عومسانلو 01

ــةر  01 ــرباهيم عومـ ئيـ
 ئؤةلو

 مةالتيا، رقة

 دياربةكر، ماردين، رقة، ئةركاني، رةزكان سويةر عومةر كانلو 06

 مةالتيا، رقة ئالو=ئاالن 00

 ئةنتاكيا، كليس، عينتاب، مرعش سةركونانلو 00

دياربــةكر، مــاردين، رقــة، ئــةرزروم، ئــةركاني، كــةرتي  انسةنديا 07
طيلدير، قـار ، سـيوا ، قريشـةهر، نةوشـةهر، رزكـان،      

 سويو)ماردين(

دياربةكر، مـاردين، رقـة، ئـةرزروم، ئـةركاني، طيلـدير،       سنطان 08
 قارحي، سيوا ، قريشةهر، نةوشةهر، رزكان سويو.

 رقة، قةزاي سرو  شدادفةر-شدادي 09

رقة، سـرو ،دياربةكر، قـةزاي سـيوةرةك، مـاردين، قـةزاي       شيخان 01
 موسل.
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 قةزاي كليس، ئةدةنة، قةزاي سيس، كةرتي ئةدةنة شيخلو 00

 مةالتيا، رقة حممد شوعةيب ئوةلو 01

 مرعش، دياربةكر، مةالتيا، بهسين، قةالي مةنسور تةرياانلو 01

 مةالتيا، رقة تلوةواو حسو 06

 ئةركاني، رزكان، سويةرماردين، رقة،  وامران 00

 كليس، ئةدةنة، سيس وةلي ئؤةلو 00

 قةراحةساري رؤذهةآلت، قةزاي ئالوئاباد زاعفر انلو 07

 سرو ، دياربةكر، رقة زاروارلو 08

 مةالتيا زةر 09

 رقة، روها زةرديوئانلوا 71

 رقة ئاةيان 70

 طاليبولو،حةلةب، كليس، مرعش ئاهي)ئاخي( 71

 سأل، كةركووكرقة، مو ئاقو 71

 جوروم، سامسون، قريشةهر، يوزةات، سيوا  ئاجلول 76

 وياليةتي هةكاري ئاليوانر 70

 سعرت، قؤنيا عةلي خان 70

 جوروم، سامسون، قريشةهر، يوزةات، سيوا  عةجلول 77

 كليس، رقة، حةلةب، مرعش، ئةدةنة ئةنتاكيا، عينتاب ئاميكي 78

 يمناوضةي دةرس عةباسان)ئاباسان( 79

 وياليةتي ئةنكةرة عنتانلو 81

 قةزاي كارزان)سعرت( ئاسا 80

قةيسةري، رقة، مةالتيا، مـرعش، عـةرةبطري، كـةيبان،     ئامتانلو)ئامتالو( 81
 سيوا ، تةرابزون

 سعرت ئازان 81

 وياليةتي وان. ئازاروانلو 86
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 دياربةكر، ئةرزروم، قار ، ئاخيسكا، رقة. بادوكان 80

، ئةدةنـة، سـيوا ، دياربـةكر، ئـةرزروم، مـرعش،      جروم باديللو 80
قار ، رقة، ئةدرنة، ةاليبولو، حةران، ساروخان، ئايدين، 
تةرابلسي شام، روها، سامسون، ئةرزجنان، يـةق حةسـار،   

 كيشان، ماردين، ئةنكةرة، قةرة حةساري رؤذهةآلت.

 سليَماني، ماردين، روها. بابان 87

 يَدي.ماردين، ئام بادينان)بهدينان( 88

ــةآلت،     بادوكي 89 ــاري رؤذه ــيوا ، قةراحةس ــة، س ــةكر، رق ديارب
 ئةماسيا، تؤقات، ئةرزروم، قار ، جيلدير. 

 قةزاي دةرسيم، قؤنيا. بةختيار 91

 ئةرزروم، قار ، سيوا ، طيلدير. بارطريي 90

ئةدرنة، قار ، مرعش، مـةالتيا، قؤنيـا، يـةني شـةهر،      باالن 91
 بوت، نغبولو.سيوا ، قارةمان، رقة، خةر

 قةزاي عةزيز، ماردين. باالني 91

قانطريي، طوقات، سيوا ، دوروم، ئةماسيا، عـةرةبطري،   بالوجو 96
 كيبان، مةالتيا.

 رقة، ماردين. بامران 90

 رقة، ئةرزروم، قار ، طيلدير. بارانلو 90

ــار ،    بارجيكان 97 ــةرزروم، قــ ــة، ئــ ــان، رقــ ــةربوت، كيبــ خــ
ــيوا ،  ــكا،مةالتيا، سـ ــةكر،   ئاخيسـ ــرعش، دياربـ مـ

قةرةحةساري رؤذهةآلت، طيلـدير، عـةرةبطري، ئةماسـيا،    
 توقات، دياربةكر.

 ئةرزروم، قار ، ئاخسكا، طيلدير باريسكان 98

 ئةرزروم، قار ، رقة، طيلدير. باساك 99

 رقة، ماردين، دياربةكر، ئةرزروم باسكي 011
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 دياربةكر، مرعش، سيوا ، قريشةهر. بايةزيد 010

 رقة، سرو ، روها، )ئورفا( اخيانلوب 011

رقة، روها، ئةرزروم، قار ، طيلدير، قارةمـان، سـيوا ،    بازوكي 011
 مةالتيا، مرعش

 وياليةتي وان بيَطانة 016

 وياليةتي سيوا  بةةلي 010

 رقة، ماردين، دياربةكر بةهرةمطي 010

 وياليةتي ماردين بيكاري 017

 دياربةكر، مرعش بةكران 018

 سيوا ، مرعش، رقة، قار ، طيلدير،  ئةرزروم، دياربةكر بليكانلو 019

رقة، سـرو ، روهـا، مـاردين، ئـةرزروم، مـةالز كـورد،        بةرازي 001
 دياربةكر، حةلةب، شام

 مةالتيا برجكانلو 000

 دياربةكر، قةالي مةنسور، مةالتيا، نةةةدة برةكتلو 001

  دياربةكر، ئةرزروم، رقة، سيوا بريفكان 001

 كةرتي دياربةكر بةرتاي 006

 ماردين، رقة، كةرتي دياربةكر براون 000

 قةزاي ثرياميك بةشيك ئوبا 000

 رقة، ماردين، دياربةكر ثيالنالي 007

 رقة، ماردين، دياربةكر ثريانوةَلو 008

 موسأل، نةسيبني، رقة، دياربةكر بزطوري 009

 زوور، نيغبولورقة، موسأل، كةركووك،بةةدا، شارة بلبا  011

 قةزاي هةكاري )كةرتي وان( بينانشني 010

رقة، ماردين، ئةرزروم، سيوا ، قار ، طيلـدير، قـةزاي    ثينطان 011
 تريب
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 كةرتي دياربةكر ثريو  011

 قةزاي سرو  بيزاني 016

 كةرتي ئةرزروم، رقة بيزةكي 010

 ةرةطرقة، مةالتيا، ئةرزروم، روها، مرعش، سيو بيزةكي طةيالن 010

 رقة بيزةكي حةران 017

 رقة، مرعش بيزةكي ميمتان 018

 رقة، مرعش، روها، سيوةرةك بيزةكي ريشوان 019

 كةرتي دياربةكر بورهان 011

 كةرتي مرعش ثوستكان 010

دياربةكر، روها، تةرابلسي شـام، رقـة، مـاردين، قـةزاي      بوزان 011
 ئةدرةميت.

 لدير.كةرتي تةفليس، كةرتي طي بوزجالو 011

 قةزاي شريو )مةالتيا( بوسكريان 016

 قةزاي ئةردةهان بزورط 010

 قةزاي كليس جاويكي طةورة 010

 نزيك ئةرزجنان جاويكلو 017

 مةالتيا جيكو 018

 قةزاي بايةزيد )ئةرزروم( جةاللي 019

 وياليةتي وان حةمدانلو 061

 رقة جانان بيزكي 060

 عينتاب، قةزاي كليس جةويدي 061

ــيس،     جةيران 061 ــةب، كل ــو ، حةَل ــةزاي م ــةدليس ق ــةتي ب ويالي
 قةراحةساري رؤذهةآلت

 مةالتيا جولبولو 066

 قةزاي بوزوك، رقة، مةالتيا جوركانلو 060
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 قةزاي بوزوك جوريشكان 060

 قةزاي قاشن حةلةب، كليس داةلو 067

 وياليةتي شارةزوور داودي 068

 ياقةزاي ئيجةل، مةالت دلياجانلو 069

مرعش، ئالبوستان، عينتاب، حةلـةب، موسـل، قـةزاي     دليكانلو 001
 سالحية

 رقة، عينتاب، بريةجك دةليء دةلي ئوةلؤ 000

رقة، موسل، ماردين، روها، كـةرتي دياربـةكر، ناحيـةي     دةركةزين 001
 جاباكجور

 رقة، عينتاب، مرعش، هةوليَر، سليَماني، كةركووك دزةيي 001

 نتاب، مرعش، ناحيةي ئيكا )وياليةتي وان(رقة، عي دةشيت 006

 كةرتي دياربةكر دةستكان 000

 سرو ، رقة، ماردين، موسل، بريةجيك، روها دينابي )ديناي( 000

مةالتيا، خةربوت، عـةرةبطري، رقـة،  مـرعش، كيبـان،      درجيبان 007
 قةزاي طةرطةر )مةالتيا(

 قةزاي قةالي مةنسور، مرعش، كليس دةريكانلو 008

ئــةرزجنان، كلــيس، قــةزاي كيفــي، ئــةرزروم، عينتــاب،   دةرسبةلو 009
ئةنتاكيا، قةزاي دةرسيم، كوماة )ئةرزروم( مجيشـكةزيك،  

 عةرةبطري، خةربوت، مةالتيا.

ئةرزجنان، كليس، كيفي، ئـةرزروم، ئـةنتاكيا، خـةربوت،     ديسيملو 001
 ضارساجناق، مجيشكةزيك )دياربةكر(

 رقة ديوانلو 000

 مرعش، ئةدةنة وةلوديوان 001

 ماردين، رقة، عةرةبطري ديفري 001

 مجيشكةزيك )دياربةكر( دوجيك 006
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 وياليةتي موسأل دوديك 000

 وياليةتي موسأل، قةزاي هةكاري دؤسكي 000

 رقة، عينتاب، موسأل دوشي 007

 ماردين، دياربةكر، كةنطةري دودولكان 008

 ئةرزروم، كماة، مجيشكةزيك دوزياك 009

 حةلةب، كليس، ئةدةنة، عينتاب، ئةنتاكيا دوسةرلو 071

 رقة، دياربةكر ميلي 070

 وياليةتي وان، بةتليس، وياليةتي موسأل ئةرتوشي )ئةتروشي( 071

 حةلةب، كليس، مرعش ئةسةندةلي 071

 رقة، ماردين ئةمسةنان 076

 رقة، حةسةن كيف )دياربةكر( موسل، دياربةكر آشيت 070

 ةزاي سيوةرةك )دياربةكر(ق عةزيز 070

 قةزاي دةرسيم فالكي 077

 قةزاي دةرسيم فةالني 078

 قةزاي دةرسيم فةرهاد ئوشاةي 079

 مةالتيا فتنةئوشاقالري 081

 مةالتيا، ئةرزروم، ضارسةجناق،  كةدهنلو 080

مةالتيا، ئةنكـةرة، ئةدةنـة، ئـةرزروم، رقـة، عينتـاب،       كةييكلو 081
 ةسيوا ، بورسة، كوتاهي

 كةرتي دياربةكر كةزةران 081

ماردين، دياربةكر، سيوا ، ئةماسـيا، ئـةركتفي، رقـة،     كيكي )كيكيك( 086
ــةري،   ــةرزروم، مانفـ ــةرميك، ئـ ــةزاي ضـ مـــةالتيا، قـ

 قاستاموني، قار ، طيلدير، ئةدةنة، مرعش

 قةيسةري، سيوا ، مرعش كوجةكي 080

 ماردين كور  080
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 ناوضةكاني ديالني كرماشان سليَماني، كةركووك، كةَلهور 087

 قؤنيا، ئةنكةرة، رقة، دياربةكر، قريشةهر، موجور، حاجي. حاجابانلو 088

 بةكتا ، سيوا ، تارها، ئةرزروم، كلكيد، شريان، قراحسار حاجاوانلو 089

 رقة، عينتاب، بريةجيك حاجي 091

 قةزاي كليس حاجكي 090

 كليس، مرعش حادةم 091

 تيامةال حةق ويردي 091

 دياربةكر حاالنلو 096

سيوا ، دياربـةكر، مـةالتيا، مـرعش، قؤنيـا، طيلـدير،       حاليكان 090
 قار ، ئةرزروم، رقة، نةةةدة

 وياليةتي وان حليالن 090

 قةزاي كوتاهية، رقة، ئةرزروم حاماتلو 097

 كةرتي دياربةكر خاني 098

 قةزاي هةكاري خةرتو  099

 قةزاي هةكاري حةرتوشيش 111

رقة دياربةكر، روها ئيجةل، ماردين، رزكان، قـةزاي بـالو    حةزينان 110
 دياربةكر، قار ، ئةرزروم، جيلدير

 مةالتيا، رقة خاسكان 111

 قةزاي ئةنكةرة خةمتايل 111

 رقة، ئةدرنة، مالاارا، ئورةشة، ئةبسالة )ةاليبولو( خةمتان 116

 هةكاري، وان، قةزاي بايةزيد حةيدةران 110

 وياليةتي موسأل، سليَماني هةمةوةند 110

خةربوت، كيسبان، ئةنكةرة، قانغةري، بلوئادين، مةالتيا،  هةردي 117
كوتاهيــة، ئاماســيا، رقــة، ئــةرزروم، قــارجي، طيلــدير، 

 قةرةحةسار، قةزاي شوري
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 دياربةكر، رقة، روها خيان 118

 رقة، ئةرزروم، قةرةحةساري رؤذهةآلت، ماردين حةجوان 119

 وياليةتي ئةرزروم خوجان 101

 قةزاي رةواندز خوشناو 100

 كليس، حةلةب خوشتيوان 101

 قةزاي كليس هرمزطان 101

 كليس، قةزاي زولاةدةرية حسينةك 106

دياربةكر، جزيرة، مـةالتيا، مـرعش، عينتـاب، كلـيس،      هويدا 100
 رقة، ماردين، حةلةب

 وياليةتي دياربةكر عمادو 100

 مةالتيا، سيوا ، رقة، ماردين، دياربةكر،ئةرزروم ي(عزولي )ئيزول 107

 دياربةكر، هةردو قةزاي ئةركانيء ضارساجناق. كالريو 108

 ئةرزروم، كماة، دياربةكر، قؤجة عةلي )ئارنيك( قارةبالي 109

 دياربةكرء قةزاكاني قارةجور 111

 قانغةري، قمتاموني، وياليةتي شارةزوور، بةةدا قاراضادرلو 110

 دياربةكر، ئةرزروم كارائولو  111

مــــةالتيا، ســــيوا ، جــــوروم، ئاماســــيا، رقــــة،  كاوي )كارلو( 111
 دياربةكر،قريشةهر، بوروك، توقا

رقة، دياربةكر، حةران، مةالتيا، كماة، سيوا ، ديوريغي،  كلةجوري 116
 مرعش

 مةالتيةز طةرطةر 110

 كتاهية، كليس كةركوتي 110

 يارقة، مةالت طريةجوز 117

 مرعش، رقة، مةالتيا قيلجلو 118

 سيوا ، ئايدين، دياربةكر، كةرتي وان قريان 119
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 نةوشةهر، رقة، قةزاي بارجينلي قيزيل قويونلو 111

 سيوا ، روميلي، دريبم، كةرتي بوزوق قوجطريي 110

 وياليةتي ئةنكةرة قويبانلو 111

 قةرةحةساري رؤذهةآلت، سيوا  قويون حممدلو 111

مرعش، رقة، سـيوا ، مـةالتيا، خـةربوت، عـةرةبطري،      قويون ئوةوني 116
 مجيشكةزيك، دياربةكر، كيبان

 مةالتيا، قةزاي قةحتة، قةزاي قةالي مةنسور كوموركاو  110

 كةرتي دياربةكر كؤسكان 110

 رقة، مةالتيا، عةرةبطري طونبةتيك 117

 رقة، دياربةكر طلوكان 118

ئاسـكي شـةهر، نةةـةدة، قةيسـةري،     قارةمان، قؤنيـا،   لةك 119
مرعش، جوروم، قريشـةهر، ضـوقورئوا، ئةدةنـة، كفـري،     

 كةركووك

 كةرتي مرعش، كةرتي ئةدةنة لةكوانيك 161

 قةزاي كليس مةجدان 160

كةرتي ئةرزروم، مـةالزكورد، قـةزاى ئـةدرانو ، قـةزاي      مةهان 161
 كيفي

 قةزاي تةميورحةسارمةالتيا، عةرةبطري، دياربةكر، وان،  مةمحودي 161

 كماة، مةالتيهةن ئايدين، جورلو، سيوا  مةقسودي 166

 رقة، مةالتيا، قةزاي قةحتة ماليكاني 160

 رقة، سيوا ، قةرةحةساري رؤذهةآلت، ئاماسيا، توقات مالوكي 160

 رقة، ماردين مالولو 167

 كةرتي دياربةكر مامان 168

 رقة، دياربةكر، مو ، وان مامات 169

 مو ، قةزاي حةسةن كيف، دياربةكر مامةكي 101
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 قةزاي قةرةدةسين، موسأل مامو  100

 ئةرزروم، دياربةكر مانيكي 101

 كةرتي رقة مايروباوي 101

 سعرت، سينوب، قةمتاموني، وان ملكشان )مةلكشاة( 106

 قةزاي سليَماني، وياليةتي موسأل مةنطور 100

ياربةكر، رقة، مـاردين، مـةالتيا،   ئةرزرومء دةوروبةري، د مةرويسي 100
 ئيجةل، كنغةري، قار ، قةزاي جةركة ، ئاسكي شةهر

 مةالتيا، رقة مةريكان 107

 قةزاي كليس مةريشان 108

رقة، ماردين، ئةنكـةرة، خـةربوت، ئةدةنـة، جةركـة ،      ميكاييالن )جاف( 109
 قةزاي عةزيز

 هةكاري، قةزاي جانيك، قةزاي مةمحودية ميالن 101

ئةرزروم، دياربـةكر، مجيشـكةزيك، ئاماسـيا، ئـارةوني،      ميللي 100
تةكة، حامد سيوا ، ماردين، قريشةهر، جـوروم، جـران،   
مرعش، بوزوق، توقات، شريان، ئةرزجنان، ئةرزروم، رقـة،  
كةركووك، ئةم هؤزة لةخيََلـة كؤضـةرييةكاني )ئولـو (ة،    

يَن: لةهةندآ لةو شويَنانةي ئاماذةمان ثيَـدان، ثيَيـان دةَلـ   
ميللي ئاسيبان، ميللي مةمحود، ميللي كـوردان، ميللـي   
 كاولي، ميللي عةبدي، ميللي تةزكوران، ميللي بضووك

رقة، عالنية، قةزاي ترية، كويسنجاق )وياليةتي موسأل(،  مريمريان 101
 دياربةكر، قةزاي قوَلث

 قةزاي عةقرة )موسأل( مةيسوري 101

  حةسـار، ئاقسـةراي، جيلـدير،    رقة، ئةرزروم، قارسن قو مودان 106
سيوا ، ئةنكةرة، قارةمان، قوجةعـةلي،بيغا، روميلـي،   

 قةزاي قارة 
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 كةرتي دياربةكر، الزقية موسان 100

 رقة، ماردين موجويان 100

 بةتليس، مو ، وان موديكي 107

مــاردين، قــةزاي ســةةد، كــايس، دياربــةكر، هــةكاري،  موكري )موكرياني( 108
 ةسرةموسأل، بةةدا، ب

 دياربةكر، موسأل مورزي 109

كليس، حةلةب، رقة، ئةدرنة، ئايدين، ئةنكةرة، مـرعش،   مو  بةط 171
 بورسة، رقة، ئةرةوني، دياربةكر، مةالتية

 رقة، ئةرةوني، دياربةكر، مةالتية موسيكان 170

 رقة، جوروم، قريشةهر موسلكلي 171

 رقة، دياربةكر، ئةرزروم موسايانلو 171

 بةتليس، مو ، وان تكيمو 176

 كيبان، عةزيز، ئةبالزيو نةرميكان 170

 رقة، دياربةكر نعمةت 170

 ئةرزروم، قوروضاي، كماة، مجيشكةزيك ئاوانلو 177

 ئةنكةرة، سيوا  ئوماهيان 178

 قةزاي فليبة، كليس، دياربةكر ئومار 179

 قةزاي شوري، مةالتية، رقة، سيوا ، حةلةب، مـرعش،  ئوماران 181
 عينتاب، ديوريغي، كنج، مود

 ئايدينن ساروخان، ئاقشةهر، قةرةحةسار ئومشيلي 180

 كليس، عينتاب، دياربةكر، ئاقشةهر، قةزاي خا  كويي ئوكسوز 181

 خةربوت، مرعش باجيكان 181

 رقة، ئةرزروم، ماردين بةروان 186

 وياليةتي موسأل بةرواري 180

 شكةرتي مرع بوستكان )بوستاكان( 180
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 قةزاي كةرزان سعرت يورانكو 187

 كةرتي رقة يوسكانلو 188

 قةزاي قةحتة، مةالتية، عةزيز يوسكيالن 189

  بوسكريان 191

 قةزاي كارزانن سعرت راجكوتان 190

 رقة، زامانيت، مرعش، قةيسةرية، زولاةدةرية رةجيلو )ئةفشار( 191

 قةرةحةساري رؤذهةآلت رةسيدان 191

 رهان حةلةب، كليس، دياربةكر، عينتاب رقة، رةشي 196

 دةوروبةري مو ، دياربةكر رةكوتان 190

 دياربةكر رةزكي 190

 رقة، ئةرزروم، دياربةكر، ماردين، مةالتية ريشان 197

 رقة، روها، حةَلةب، كليس، عينتاب، دياربةكر ريشي 198

مةالتية، ئةنكةرة، رقـة، حةلـةب، عينتـاب، قريشـةهر،      ريشوان 199
ةستةموني، مرعش، قةالي مةنسور، نزيب ثـرية، جيـك   ق

 سيوةرةط، دياربةكر، سيوا ، بوزوك، 

ــةالي مةنســور،   ريزي 111 ــةتي شــارةزوور، ق ــة، موســأل، ويالي رق
 مةالتية، قةزاي بةهشيت

 وياليةتي عةزيز، رقة، قةحتة، طةرطةر، مةالتية روتان 110

 قةزاي سليَماني، كةرتي كةركووك روزي 111

 ئةرزروم، قةزاي حنيس روزةكي 111

 توقان، كوتاهية، عةالنية سةرا  116

 ئةنكةرة، هاميان، كليس، جةركة ، بوزوك، قؤنيا، قريشةهر ريفان )سيفان( 110

 دياربةكر، رقة، وان سةبيكان 110

 قةزاي ئيزنيك سةطبان 117

 رقة، دياربةكر، ئةرزروم، قةزاي تكة يةكنلو 118
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 دياربةكركةرتي  سةلبدان 119

 كةرتي دياربةكر سةركشان 101

 جوروم، خوداوةنكار،سةمسون سةيد وةند 100

 ئةرزروم، مةالزكورد، رقة سيبكس 101

 رقة، ئارةوني، دياربةكر سةيدان 101

 دياربةكر، مةالزكورد، ماردين، رقة سيلوان 106

 كةرتي كةركووك سني 100

 كوتاهية، ئةنكةرة، ماردين، رقة سنجان 100

 كةرتي رقة سينديكان 107

 مرعش، قةزاي بوستان سنةميلوو 108

 دةرسيم، ئةرزجنان سيبكاني 109

 دياربةكر،رقة سيسكان 111

 رقة، دياربةكر سيوةرِةط 110

 كةرتي ئةرزروم سيسانلو 111

 قةزاي تكهن مرعش، كليس سوالق 111

 كةرتي ئةنكةرة سوفيانلو 116

 ةجيكدياربةكر، رقة، ثري سروح 110

 رقة، دياربةكر، ماردين سكوركان 110

ئامةد )دياربةكر( قـةزاي بـالون رقـة، مـاردين، كـةرتي       سورجوجي 117
 موسأل، ئةرزروم، كةرتي دياربةكر

 رقة، مةالتية شةعبانلو 118

كليس، دياربـةكر، ئـةرزروم، هـوزات، موسـأل، حةَلـةب،       شكاك )شكاكيان(  119
ر ، وان، هـةكاري،  طيلدير، حسن كيف، ئاقسـةراي، قـا  

 رقة، ئارةوني

 رقة، مةالتية، عةرةبطري ساماق 111
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 رقة، مةالتية، عةرةبطري شاماللو 110

 كةرتي دياربةكر شاتيبان 111

ئةرزروم، رقة، كليس، حةَلةب، قـةزاي كيغـي، اليـةكاني     شاقي )شاقيلو( 111
 روباري فورات، هةكاري، وان

 ناوضةي شام شةدادان 116

 سيوا ء دةوروبةري، قةزاي ديوريغي ةتلوشةفاع 110

 قةزاي خوراسان )وياليةتي بةةدا( شارةبان 110

 رقة، ماردين شةهركان 117

 قةزاي هةكاري شةمسيكي 118

 وياليةتي وان، ئةرزروم، هةكاري شيدان، شادان 119

ــامء     شيخان 161 ــي ش ــأل، تةرابلس ــةكر، موس ــة، ديارب ــاردين، رق م
 رعش، روهادةوروبةري، ئةنكةرة، م

 كةرتي دياربةكر شيو كويان 160

كوتاهية، جوروم، دياربـةكر، هاميانـا )نزيكـي ئةنكـةرة(،      شيو بزيين 161
ماردين، رقة، ئةنكةرة، ئةرزروم، قوجةعـةلي، قارةمـان،   

 كنغري، بوزوك، قةستةموني

 ناوضةي دياربةكر شيو داودان 161

ــةكر، عــ شيو حةسةنلو 166 ــةرزجنان، ديارب ةرةبطري، مجيشــكةزيك، كمــاة، ئ
 كيغي، قةزاي ثالو، ئةرزروم، مةالتية

 وياليةتي وان شريوان شيخي 160

 ئةرزروم، قةزاي كيغي شرينان 160

 رقة، ماردين، عةرةبطري شهوركان 167

 قةزاي كليس شكوران 168

قةزاي مةمحودي )هـةكاري(، وان، ناوضـةكاني هـةكاريء     ناكوري 169
 قةزاي بايةزيد
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 وياليةتي شارةزوور ةبانيتاَل 101

 مرعش، مةالتية تةرياانلو 100

 كةرتي رقة تريجانلو 101

 بةتليس، سيوةرةط، جزيرةي ئينب عومةر، ماردين تريبريي 101

 كةرتي رقة تريجان 106

ــرة ئــينب عومــةر،   ترييدي 100 ــةكر، جزي ــةتليس، ســيوةرةط، ديارب ب
 ماردين، وان 

مةالتية، قؤنيا، مـرعش، قريشـةهر،   ئةركاني، ئةنكةرة،  تريكان 100
ئاماسيا، سيوا ، جةركة ، كوتاهيـة، رقـة، ئـةرزروم،    

 قةرةحةساري رؤذهةآلت

 قةزاي جياكجور )دياربةكر( تريوكان 107

 قةزاي دريبم، قةزاي ويزة توبوزلو 108

 دياربةكر، رقة، ماردين توراجلو 109

 رقة، ئةرزروم، ئةنكةرة توركانلو 101

 كةرتي ئةرزروم لوكوهبةني 100

 قةرةحةسار، سيوري حةسار، ئةنكةرة عنوانلو 101

ئةرزروم، دياربةكر، بؤلو، رقة، قةزاي بالو، قةزاي كيغي،  ئولو  101
 كةرتي قار 

 مةالتية، رقة، دياربةكر، بوزوك، مرعش، قةزاي شوري ئومةران)ئاوامرانكو( 106

 رقة، ماردين وامةران 100

 ، قةزاي ضةرميكدياربةكر ويساوي 100

 قةزاي ئةربيلي شارةزوور ويزةلو 107

 ئةرزجنان، ئةرزروم ويسبانلو 108

 ضياي شةنطار، وياليةتي موسأل، كةرتي وان، بةتليس ييكانة 109

 مةالزكورد، دياربةكر ييلوةنيك 171
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 مةالتية، قةالي مةنسور، ماردين، ئةرزروم، سيوا  زاةفةرانلو 170

 دياربةكر، سيوا ، رقة، ئةردةهانكةرتي  زاخوران 171

 كةرتي دياربةكر زازا 171

رقة، قةالي مةنسور، مةالتية ئاقراي، دياربةكر، ئةرزروم،  زةروكان 176
 ماردين، قةحتة

دياربةكر، ئةرزروم، ماردين، مو ، بةتليس، رقة، قةزاي  زةركي 170
 ئاركةني

 قةزاي خؤشاب )وان( زيَدي 170

ةنكةرة،خةربوت، دياربةكر، جـوروم، بـوزوك، ئاماسـيا،    ئ زيوة )زيوةلو( 177
رقــة، جةركــة ، قــار ، مةالتيــة، طيلــدير، ســيوا ،  
ئــةرزروم، قةرةحةســاري رؤذهــةآلت، توقــات، ضــةرميك، 

 قةزاي موت، ئيكةل

 هةمةدان )ئيَران(، كةرتي شارةزوور زةند 178

 كةرتي ئةرزروم، ماردين زيركانلو 179

ة، سيوا ، كنغةري، قار ، بايةزيد، ساوور، دياربةكر، رق زيباري 181
 ماردين، ئةرزروم، ضةرميك، 

دياربةكر، رقة، سيوا ، كنغري، قار ، بايةزيد، سـاوور،   زيالن 180
 ماردين، ئةرزروم

 دياربةكر، قةزاي عةقرة، شارةزوور مزوري 181

 هةكاري، دياربةكر لولوبان 181

 دياربةكر، ئةرزجنان شيو يونان 186

 سيوا ، قةرةحةساري رؤذهةآلت جني )جينان(  180

 دياربةكر، قةزاي كيبان، ئةرزروم، ضارسنجاق قرابال 180

 دياربةكر، سرو ، روها ئاشبان 187

 قةزاي هةكاري، دياربةكر، ماردين شةمس بيكي 188
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 ئةرزجنان، دةرسيم، كةركوك كاكايي =كاكةيي 189

 ماردين، رقة، ضياي لوبنان جانثوالد 191

 دياربةكر، ماردين، هةكاري، سليَماني قادري 190

 
كـؤنرتين ئـةو شـارة    –ثايتـةختى ئوتؤنـؤمى لةكوردسـتانى عيَـراق     –ئةطةرضى هـةوليَر  

كوردييانةية كة بونيادنانى قةآل ديَرينةكةى دةطيَرِنةوة بؤ سةردةسـتى سـارطؤنى ئـةكادى لـة     
ئيلؤ( واتـا: شـارى   -بة ناوى )ئةرثا  .ز( ولة شويَنةوارة بابلىء ئاشوورييةكاندا1101ساَلى )

ضوار خواوةندةكان، ناسراوةء هةروا بةوة ناوبانطة مةلبةنـديَكى طـرنط بـووة بـؤ ثةرةسـتنى      
 .ز( شـةرِى كـواكميال لـةنيَوان    110( ء لةنزيكييةوة  سـاَلى ) 17/07خوداوةند عةشتار )

دياربـةكرء   ئةسكةندةرى ماكـدؤنىء داريؤشـى ثادشـاى فـار  روويـداوة، بـةآلم شـارةكانى       
خةربوتء بؤتان )جزيرةى ئينب عومةر(بة النكى نةتةوةى كورد دةذميَـردرآ. ضـونكة ليَـرةوة    
ب وةيان كردء ليَرة  بزوتنةوةى نةتةوةيى كورد )بنةماَلةى بةدرخانييةكان( لةكؤتايى سةدةى 

 (17/88رابوردوو، سةرى هةَلدا )
ةرسـآ بةشـةكةيةوة ذمـارةى    لةرووى دانيشتوانيشـةوة، ئـةوا كوردسـتانى طـةورة بـة ه     

(مليون كة ، نيوةيان لةكوردسـتانى توركيـا دةذيـن. جـا،     16دانيشتوانى دةطاتة نزيكةى )
%( دانيشتوانى خـاكى  71-01ئةطةر مينورسكى كاتى خؤى ئاماذةى بةوة داوة كة ئةرمةن )

كةي ( كة ئةسَلةن ناوضـةيةكة زؤربـةي دانيشـتوانة   1/07دةوروبةرى دةرياضةي وان ثيَكديَنن )
%(ي دانيشتواني وياليةتة كوردييـةكانيان ثيَكـديَنا   00كوردن، ئةوا بة هةقياةت كوردةكان )

ي كانووني دووةم 00لةدةوَلةتي عومسانيدا، بةَلكو خودي مستةفا كةمال ئةتاتورك لة بةرواري 
 واتا ماوةيةكي كةم بةرلةوةي كؤماري توركيا جارِ بدرآ، ئاماذةي بة بووني هؤزة كوردييةكان

(. ويَرِاي ئـةو هةوَلـة زؤرانـةي    01/01داوة لةوياليةتي )قؤنيا(ي نزيك ئةنكةرةي ثايتةخت )
حكوومةتةكاني عومساني ثيادةيان كرد بؤ بة تـورك كردنـي نةتـةوةي كـورد، بـةآلم ذمـارةى       
نويَنةرانى كورد لةيةكةمني ئةجنومةنى نيشتمانى توركيا كة لةسةروبةندى شةرِى رزطـارخيوازى  

(، واتـا نزيكـةى   18/180نويَنةرةكةى ئةو ئةجنومةنة ) 011( نويَنةر بوو لةكؤى 11بةسرتا )
%( ئةمة  نزيكةى هةمان ريَذةى ذمـارةى كـورد ثيَكـديَنآ لـة بةرامبـةر توركـةكانى       07)

دةوَلةتى عومسانى لةكاتى رووخانيدا. خةم ندنةكانى دةزطاى ئامارى دةوَلـةت باسـيان لـةوة    
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ئةمـة  ئـةو ناوضـةية دةطريَتـةوة      -باشوورى رؤذهةآلتى ئةنادؤلكردووة كة ذمارةى ناوضةى 
% زيـاد  70بة ريَـذةى  1110بؤ  0991لة ميانةى ساآلنى -كةمايةتيى كورد تيا نيشتةجيَية

ــةو )  ــارةى دانيشــتوان ل ــونكة ذم ــات، ض ــوكمى عــورفى  8دةك ــةى ح ــة كوردييان ( وياليةت
ثيَنج سةد و حةفتاو ثيَنج هـةزار   حةوت مليؤن و 7070111دةيانطريَتةوة، ئةو كاتة دةبيَتة 

 0980(. ثيَشرت ذمارةى دانيشتوانى ئةم ناوضةية بة ثيَـى سـةرذميَرى سـاَلى    17/09كة  )
كة  بوون كة بريتى بوو لة وياليةتةكانى: سعرت، دياربةكر، ئـةرزجنان،   6111007نزيكةى 

ةم راثؤرتـة تؤمـارى   ئاطرى، هةكارى، مرعش، ئةرزروم، وان، بةرزترين ريَذةى زياد بوونةكة ئ
ئامادةيان كرد سةبارةت بة  DPTكردبوو كة ثسثؤرانى توركء ذاثؤن لةدةزطاى ثالنى توركيا 

ناوضةى باشوورى رؤذهةآلتى ئةنادؤلَ، وياليةتى سعرت بـوو، ليَـرة ئـةم زيادبوونـة لـةكؤتايى      
 (.17/09% )96.6دةطاتة  1110ساَلى 

% ئـةوا ذمـارةى   10ةربطرين كة دةكاتة لة ئةطةر ريَذةى طةشةكردنى دانيشتوانى كورد و
كة تيَدا ذمارةى دانيشـتوانى   0991كوردةكانى ئةم رؤذطارة لة توركيا بة ثيَى ئامارى ساَلى 

( 11(دوانــزة مليــؤن و دابةشــبوونةتة ســةر )01( مليؤنــة، دةطاتــة نزيكــةى )00توركيــا )
انيشـتوان ثيَكـديَنن   ( وياليـةت، لـةوآ كوردةكـان زؤرينـةى د    80وياليةتى توركى لة كؤى )

%( لة وياليةتةكانى هةكارى، سعرت، مـاردين، شـةرناخ، بامتـان، مـو ،     81-00نزيكةى )
%(ى ذمارةى دانيشـتوانى وياليةتـةكانى وانء   01-61دياربةكرء بةتليس. هةروا كوردةكان )

توجنةىل )دةرسيمى ثيَشو( و ئازيغ)عةزيزى ثيَشو(ء ئادى يامـانء مـرعشء ئورفـةء بنطـؤل     
%(يش لة ذمارةى دانيشتوانى وياليةتـةكانى: سـيوا ء قـار ء    61-11يَنء نزيكةى )ثيَكد

ئةرزجنانء ةازى عَينـاب ثيَكـديَن، جطةلـةوةى كةمايةتييـةكى مامناوةنـدى ثيَكـدَينن لـة        
 وياليةتةكانى ئةستةمولَء ئةنكةرة و قؤنيا.
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كوردي دانيشتووي ناوضةكاني باشوورى رؤذهةآلتي ئةنادؤأل، لةبةرةبةياني ميَذووةوة خةَلكي رةسةني 
ي خؤيان لة كاتيَكدا شاري وآلتةكةنء تيادا ناوضة شاخاوييةكانيان لة هةريَمي )كوردا( كردنة نيشتمان

)كريتا( مةَلبةندي ئةوان بوو، ليَرةشةوة لةطةأل توركةكاني دانيشتووى ثيَدةشتةكان ئاسياي ناوينء 
 ء ضياكاني تاي لة باكووري ضني، جياوازييان هةية.-قةزوين-بيابانةكاني نيَوان دةرياي خةزةر

 .ز( تؤمار كردووة،  1811ةوة ساَلي )ضينييةكان ديرؤكء بةسةرهاتء رووداوةكانيان لةديَر زةمان
لةو ناوضةية دادةنيشنت كة لة  -لةو سةروبةندة –لة نووسراوةكانياندا طوتوويانة، هؤزةكاني )شان يؤنط( 

تان -هيََلي ئورتو  لة باكوورةوة تاوةكو ضؤمي )ئريتيش( بةرةو باشوور دريَذبؤتةوةء ثيَيانيان دةطوت )تا
Ta-Tanتوكيؤ(، ئةمانة باثرية طةور( ةكاني ئةو- Tukyo      يانة بـوون كـة بـة الي دؤَلـي رووبـاري)

)ئورخؤن(ةوةو ريَك بةالى  لايَكي ئةم رووبارة كة ثيَيان دةطوت )قؤن( نيشتةجآ بوونء سنوورةكةي لة 
رؤذهةآلتةوة )مةنشوريا(يةء لة باكوورةوة زريَباري )باياـال(ء لـة خؤرئـاواوة كـةرتي )ووسـون(و لـة       

(، )توكيؤ(يش ئةو ناوةية ضينييةكان، لةسةرضاوة ضينيية 0/10ي ضنيء ماضني بوو )باشووريشةوة وآلت
 كالسيكييةكاندا بة توركةكانيان طوتووة.

لةبةر ئةوةي توركةكان لةطةأل مةروماآلتةكانيان بةالي داميَنةكاني ضياكاني )تاي(يةوة دةطوزةرانء 
ةَلدةداء ذيانيَكي كؤضةرييان بة دواي لـةوةرِطاء  ليَرة دةوارة رةشةكانيان بةسةر كةناري رووبارةكانةوة ه

سةوزيء ئاودا بةسةر دةبرد، بؤية لةتؤمارة ضينييةكاندا بةناوي )شان يؤنط(ةوة ناويان هـاتووة، واتـا   
دانيشتواني هةردةو بانةكان، ضونكة ميَطةل ء ماآلتء ئةسثء ماينةكانيان، طوزارشتيان لةذيانء ماأل 

و ماستء ثةنريء طؤشتيان دةذيانء ثيَستء خوريء مـةرةزيان بـؤ جـلء    سامانيان دةكرد، لةسةر شري
ثؤشاكي خؤيان بةكاردةبردء لةشريي ماينةكانيان شةرابيَكيان دروست دةركرد، ثيَيان دةطوت )قوميَز(، 

 (.0/11هةر لةمناَليشةوة مناَلةكانيان لةسةر سوارضاكيء شةرِ، رادةهيَنان )
( بووة يةكةمني ئيمثراتؤري Yao-.ز(ةوة لةو دةمةي )يائو 1107ئةطةرضي توركةكان لة ساَلي )

قوئو(ي ضيين ، لةشيَوةي هؤزطـةلي ثـةرتءب و دةذيـان، بـةآلم هـةر لـة سـاَلي         -ناوضةي )جؤنط
(دا دةستيان كرد بة داطريكردنـي وآلتـي   Hia - .ز(ةوة لةسةردةمي زجنريةي حوكمرِاني )هيا1110)

ني ( تـوا طـؤئي - .ز( هاتنةسةر تةخت، )شؤن0700) (يش ساَليChang-ضني. كة زجنريةي )شانط
هؤزةكاني تورك يةكبخاتء دةست بةسةر )ضني(دا بطرآ. ليَ هةرضةندة ضينييةكان توركةكانيان لة ضنيء 

، بـة دريَـذي ئـةو سـةروبةندانةي زجنـريةي )شـانط(       -واتـا توركـةكان   -ماضني دةركرد، كةضي ئةوان
( ساَلي خاياند، لةسةر ثةالمارو هيَر ء داطريكردنيان 066ة )حوكمرِانيي ئةو وآلتةيان طرتبووة دةست ك

ئـو  -(ي دامةزريَنةري زجنـريةي بـةهيَزي )ضـي   Wou Wangوانط-بؤ ضني، بةردةوام بوون. بةآلم )وو
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Tcheo( هةر بةوة نةوةستا لة ساَلي ،)ز( سنووريَك بؤ داطريكارييةكاني توركـان دابنيَـت،   0011. 
 .ز( 0179ي دةسةآلتي ئيمثراتؤرييةتةكةيةوة، ليَ ئةوان هةميسان لةساَلي )بةَلكو هيَنانيية ذيَر ركيَف

سةربةخؤيييان وةرطرتةوةء جاريَكي تر دةستيان داية هيَرشربدنء داطريكردنـي ضـني، ئةمـة  وايكـرد     
هوانط -خةَلكي ضني بري لة بونياتناني شوورةي مةزني ضني بكةنةوة كة لة سةردةمي فةرمانرِةوايي )شة

 (.0/11جنريةي )تسني( تةواويان كرد )تية(ي ز
-ز( تؤمارطة ضينييةكان ناوي توركانيان بة )هيونط10- .ز111لةسةروبةندى زجنريةي )هان( )

يـةن(. لـةم   -تيـة(ء )هـؤ  -قـؤن(ء )هـؤن  -نو( بردووة، دةَليَن ئةمانة ثيَكهاتوون لـةهؤزةكاني )هـؤن  
وضةكاني تـوركي كـردووة، بـة جةختـةوة     بارةيةشةوة، ميَذوونا  )عةاْل دين جوةيين( كة سةرداني نا

دةَليَت: بة توركاني دانيشتووي باكووري ضني، دةَليَن: )قؤن(. ئةمة لةكاتيَكدا )مةمحوود كةشـغةري(ي  
زمانناسي تورك جةخيت كردووة كة )قؤن( لة زماني توركي ئةرةؤ بة واتاي )مةرِ( ديَت، ياني )قؤيؤن( 

نو( كة ضينييةكان بة توركانيان -طةيييَنَ واذةي )هؤينط(، ئةمة  ئةوة دة1/11بة توركي ئؤةؤزي )
طوتووة، واتة: قؤينلو، ياني مةرِدارةكان يان خاوةت مةرِةكان، ئةمة  ئةو زاراوةية بوو كة توركـةكان  
لةو سةروبةندانة لةنيَوان خؤياندا بةكاريان دةبردء ثاةاوةكاني هؤزاني )ئؤةؤز(يش لةكاتي ثيَكهيَنـاني  

ز( ئـةم دةسـتةواذةيان هيَنايـة    0018-0610تي )ئاق قؤينلو(ء )قةرة قؤينلو( لـة) هةردوو حكوومة
 عيَراقةوة.

 .ز( دةَليَن طرنطرتين هؤزةكاني تـورك  101ئةطةرضي سةرضاوة كالسيكيية ضينييةكان لة ساَلي )
برييت بوون لة: هؤنء تؤكيؤء ئويغورء ئوةوزء قارلوقء قانايء قـةثجاقء قرةيـزء رابـةريَكي قائـان     

(، ئـةو كةسـةي كـة ثلـةي يةكـةمي      Tanjuان)خاقان( سةركردايةتيي كردوون ثيَي طوتراوة )تـانزؤ  ي
خاقاني طةورةيان بوو لـةو  -( تانزؤي توركةكانMetaدةسةآلتي لةدةوَلةتدا بةدةستةوةية، لةوآ )مةتة 

ةشـي  (، جيَطرةكChi-Yenسةروبةندةدا، بة ثلةي دووةميش ذنةكةي هاتووة كة ثيَيان طوتووة )يـةن  
(ة، لةو دةمـةدا  Hiean Vangظانط -لةثا  خؤي، خاقان كة بة ذيانةوةية، دايدةنيَتء ناوي )هيةن

( بووة كة كردةوةي ريَكخستين قةوارةي سةرةكي دةوَلةت بة ثيَي Teo Manخاقاني مةزنيان )تيومان 
. بؤ منوونة: شار سيستةمي سةربازي يةكيَك بووة لةو كردةوة ضاكانةي كة بؤ سةردةمي ئةو دةطةرِيَتةوة

دةكرآ بة ضةند بةشيَكةوة: سةنتةر، الي رِاست، الي ضة . سيستةمي سةربازيش هةر بةوجؤرة بـوو:  
 (.0/17دأل، الي رِاست، الي ضة  )

كؤضي، دةَليَـت: توركـةكان لـة بنةضـةدا بيسـت هـؤزن،       600بةآلم مةمحوود كةشغةري لة ساَلي 
ي )نووح(ي ثيَغةمبةر )د.خ(ء ئةوان لة ثايـةي كـورِاني   هةموويان دةضنةوة سةر تورك كورِي يافث كورِ
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(. ئـةم هؤزانـة بـة    1/17)رؤم(ي كورِي )عيصؤ(ي كورِي )ئيسـكاق(ي كـورِي )ئيـرباهيم(ن )د.خ( )   
ريزبةندي الي ))رؤم((ةوة بةرةو خؤرهةآلت بة جاهيليء ئيسالمييانةوة، ئةمانـةن: بضـنك، قـةفجان،    

لةثاشـان، ئـةم    -ئةمانة نزيكـي ضـينن   -اقؤ، تةتار، قةرقزئوةوز، يةماك، بشغرت، يسمل، قاي، يب
ئةم هؤزانـة   -هؤزانة ديَن: جوكل، تةخسي، ئةةراق، ضرق، ضةمل، ئيغؤر، تينكت، خةتاي، ئةفغاض 

كةسايةتيطةليَكي حوكمرِاني طةورة سـةركردايةتيي ئـةم عيَ نـةيان     -ناوةندن لةنيَوان باشوورء باكوور
نةي لة ئاميَزي طةالني خيََلة باوكساالرييةكان ثةروةردةو طةورة بوون كـة  كردووة، وةك ئةو كةسايةتييا

فرةجار ناو بةناو لة ميَذووي ئةو ناوضانة بةرضاومان دةكةون. كاتيَكيش ئةم هؤزانة بة ليَشاو لةدامييَن 
ازيان شان(ةوة بةرةو بيابانةكاني ئاسياي ناوين، هاتن، ضةند خةسَلةتيَكي رةطةزيي جياو-ضياكاني )تيان

 (.1/019لةطةلَ خؤياندا هيَنابوو، رةطةزناساني مرؤيي ثيَيان دةَليَن: خةسَلةتة تؤرانيزمييةكان، )
ئويغؤر )ئيغؤر(ةكان لة رووي ذياريء كلتوورييةوة لة هؤزة توركـةكانيرت دةوَلةمةنـدتر بـوون، بـؤ     

ني تـوركي رؤذهـةآلتيء   منوونة: خةتيَكي ناسراويان هةبوو، ئةم خةتة دروست كرابوو بؤ نووسيين زمـا 
وةرطيَرِاني كؤمةَليَك كتيَب لةذيَر كاريطةريي نيَردراوة تةبشرييية نةسـتووريء بـووديء مانةوييـةكان،    
لةوآ را بةر لةسةرهةَلداني ئيسالم دوو شيَوةزاري باو لةزماني توركي لةطؤرِا بوو: شـيَوةزاري ئويغـور   

 (.6/01)شيَوةزارة خؤرئاواييةكة( ))شيَوةزارة رؤذهةآلتييةكة(ء شيَوةزاري كوك تورك 
لةدةوروبةري سةدةي شةشةمي زايني، توركةكان بوونة خاوةن دوو دةوَلةتي بةهيَز لة مـةنطولياوةء  
ختووبي باكووري ضينةوة تاوةكو دةرياي رِة ، دريَذ ببوونةوة. دامةزريَنةري دةوَلةتـة رؤذهةآلتييةكـة،   

كرد، )ئيستم(ي برايشي كة هةموو اليةك ملكةضي بوون، زايني( كؤضي دوايي  001)بؤمني( لة ساَلي )
لةدواي مردني )بومني(ي براي، نزيكةي ضارةكة سةدةيةك لةذياندا مايةوة. ثاشان بنةماَلةي )تانط(ي 

ز( لـةناوبردء دةوَلةتـة   011دةسرتِؤيشتوو لةضني، دةوَلةتة رؤذهةآلتييةكةيانى لـة دةوروبـةري سـاَلي )   
ز رووخاند. بةآلم زؤري نةخاياند، توركةكاني باكوور لة سـاَلي  009ةي ساَلي رؤذئاواييةكةشيان لة نزيك

ز( سةربةخؤيي خؤيان ثاراسـتء  760ز( تةوقي ديلييةتي بيَطانةيان تيَكشكاندء تاوةكو ساَلي )081)
لةم ساَلةشدا هؤزي )ئويغور( شانشينة باكوورييةكةيان لةناو برد. بةآلم ثا  ماوةيةكي كـةم هيَزيَكـي   

ي نوآ سةري هةَلدا، ئةوانيش ئةو )قرقز(ييانة بوون كة ئيمثراتؤرييةتي )ئويغؤر(يـان لـة سـاَلي    توركي
ز( رووخاندء )ئويغور(ةكانيش بةرةو ئةو ناوضةية رةويان كرد كة لةم رؤذطارةمانـدا توركسـتاني    861)

 (.1/001ضيين ثيَكهيَناوة )
ينة كؤنةكان. )شاماني(يش واتا: ثياوي توركةكان، ئاييين شامانييان دةثةرست كة يةكيَكة لة ئاي

ئاييين كة خؤي بة ئاَلاةي ثيَوةندي دادةنآ لة نيَـوان خوداوةنـدء مـرؤظ ، ئـةم شـامانييانة ئيلـهامي       
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كارةكانيان لةخوداوةندةكانةوة وةردةطرنء بة ريَطةي سيكرو ئةفسوونةوة مرؤ لة ديَوو درنـجء جندؤكـة   
زايينةوةء لة دةرةجنامي كؤششي نيَـردراوة نةسـتوورييةكان،   قوتار دةكةن. بةآلم لة سةدةي ثيَنجةمي 

هاتنة سةر ئاييين مةسيكيء لةمانيشةوة )ئةلفء بيَـى سـامي(يان وةرطـرت كـة دواجـار بةخـةتي       
(ي 8( ثـييت لـة سـةدةي )   16ثيت. وةلـيَ رةنووسـي ئورخـووني )    06ئويغوري ناسراو برييت بوو لة

(، ئـةو دةمـةي نيَـردراوة مذدةبـةر بـووديء      6/08) زايينةوة، شوييَن رةنووسـي ئويغـوري طرتـةوة   
(. بةآلم دةركةوتين موسلمانةكانء ئةجنامـداني  1/001مانةوييةكان لة ناو توركةكاندا سةريان هةَلدا )

ز ء 001ةةزاء لةشكركيَشيية خيَراكانيـان دواي سـةركةوتنيان بـة سـةر ساسـانييةكاندا لـة سـاَلي        
ين تازةي ئيسالم، ريَى لة ثيَش عةرةبةكان خؤ  كرد بـؤ بةسـتين   ثيَشوازيكردني ئيَرانييةكان لة ئايي

ثيَوةندي بازرطاني لةطةأل توركةكان بة ريَطاي )حرير(ةوة كة تاوةكو ضنيء ماضني دريَذ دةبؤوة، ئةو دةمة 
توركةكان لة ناوةرِاسيت سةدةي نؤهةمينةوة هاتنة سةر ئاييين ئيسالمء دواجار بوونة مةضةكي راسيت 

 (.0/1ب وكردنةوةي ئةم ئايينة تا ناوةندةكاني ضني )عةرةب بؤ 

ئةطةرضي مةملةكةتي توركيي رؤذئاوا لة دةستثيَكي سةدةي هةشتةم، هيَشـتا دةسـتيان بةسـةر    
ئيَراندا طرتبوو، ئيَرانيش بةرلةوة لة ذيَر دةسةآلتي ئومةوييةكاندا بوو، ئةوا ضةندين دةوَلةتؤكةي توركيء 

دةى نؤيةمء دةيةمى زايني لةسةر شـانؤ سـةريان هةَلـدا، وةك: خيتـامى     فارسي لةميانةي هةردوو سة
مةةؤلي لة باكووري ضني، سامانى لة خؤراسان، ئيلخـاني لـة توركسـتان، بـوةيهي لـة تةبةرسـتانء       
ــران. بــةآلم ســةرهةَلداني ســةجلووقييةكان لــةوآلتي تــؤرانء   قــةراخانيء ةةزنــةويش لــة وآلتــي ئيَ

ــةرةو رؤ ــاوا لةســاَلي )لةشكركيَشــييةكانيان ب ز(ةوة كــة لــةوآ ئــةم ســةجلووقييانة هــةموو  971ذئ
دةوَلةتؤكةكانيان بةزاندء سةركةوتن بةسةرياندا، لة سـؤنطةي ئةمـةدا )قـائيم(ى خةليفـةي عةباسـي      

ز( هاناي بردة بـةر )تـوةرول بـةط(ي سـوَلتاني سـةجلووقييةكانء فـةرمانى دا لـة        0111-0170)
 (.1/010اوييةوة خبويَندرآ )مزطةوتةكاني عيَراق وتارى ئاينى بةن

ز( ئاثؤرةي لةشكري )ةز(ي سةجلووقييةكان طةيشتة دةوروبةري موراةة، 0117-ك619لةساَلي )
شاريان تاآلنء قةتألء عاميَكي بةرباديان لةخةَلكي كرد، ثاشان دايان بةسةر هؤزي هـةزباني كـوردداء   

ء خيََلـةكاني ئـةو ناوضـانة لةطـةأل     كوشتاريَكي طةورةيان لةناويان نايـةوة، دواي ئةمـة هـةموو هـؤز    
فةرمانرِةواى ئازةرباجيانء هسوذاني كورِي مةهالني كورد يةكيان طرتء رووبةرِووي هيَرشي )ةز(ييةكان 
بوونةوةء بةرطرييةكي مةردانةيان كردء دةرةجنام توانييان بيانشكيَننء ثاشةكشةيان ثآ بكةن، ئةطةرضي 

ويانكردة وآلتي هةكاري كة لةو دةمـةدا سـةر بـة وياليـةتي     بةشيَكيان خؤي طةياندة قؤَلي ورمآء رو
 (.8/010مووسأل بوو ء كاولكاريء تاآلنء برِؤيةكي بيَشوماريان لةوآ كرد )
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ز هاتة سةر تةخيت سةجلووقييةكان، بيزةنتييةكان ئةنادؤَليان لة 0101كة ئةلث ئةرسةالن لةساَلي 
(، لةبةر ئةمة ئةلث ئةرسةالن 0/070اطري كردبوو )ئةنتاكياوة لة باشوور تا كوردستان لة رؤذهةآلت د

ز 0170لةشكريَكي لة دذى بيزةنتييةكان لة ئاسياي ناوين ئامادة كردء لة شةرِي مـةالزكورد سـاَلي   
(. بةم كردةوةية  0/081سةركةوت بةسةريانداء )رؤمانس دةيوجني(ي ئيمثراتؤريشياني يةخسري كرد )

شةوة، كةوتنة بن دةسيت سةجلووقييةكان، هةندآ لة ناوضةكاني وةك هةموو وآلتي ئةنادؤأل بة كوردستاني
دياربةكر نةبآ، كة سةر بة مةرواني كورد بوون، مةروان دواترين ئةو فةرمانرِةوايانة بوو كة راسـتةوخؤ  

كة بووة وةسي لةسةر مةلكشاي كـورِي   -(، بؤية نيزاموملولك1/018ملكةضي فةرماني خةليفة بوو )
 -كوذراء كورِةكةشي هيَشتا نةطةيشتبووة تةمةني باَلن بوون 0171نةي كة لة ساَلي ئةو ئةلث ئةرسةال
دياربةكري داطري كـرد، ئةوسـا زمـاني عـةرةبي وةكـو هـةموو مرينشـيينء         0181هيَناي لة ساَلي 

سةَلتةنةتةكاني تورك كة لةو ناوضانة تا سةدةي دوانزدةهةميين زايني دامةزرابوون، زماني فةرمي بـوو  
(. دانيشــمانييةكان فــةرمانرِةوايي ئــةو دةوَلةتؤكانــةيان دةكــرد كــة لــة ســةردةمي ةــازي 0/001)

ئةمحةدخاندا سيواسيان كردبووة مةَلبةندي خؤيان. دةوَلةتةكةي ئةمحةدخان وياليةتـةكاني خـةربووتء   
 (.0/086ئةرزرومء تةرابزونء ئةنكةرةو قةستةمونيشي طرتبووةخؤ )

ز ئيمثراتؤرييةتي سةجلووقي زؤر بة خيَرايي ثارضة ثارضـة  0191 لة ثا  مردني مةلكشا لة ساَلي
بوو، ئةمة لةو دةمةدا كة لةشكركيَشي خاضثةرستةكان بةرةو رؤذهةآلت دةسـتيثيَكردء لـةوآ بوونـة    
كيرَبِكاري سةرةكيي توركةكان لةسةر سةَلتةنةتيان لةسوورياء وآلتي ئةنادؤأل.. دةبيين بةةدةويين يةكةم 

مرينشينييةكي لة روها )ئؤرفة( دامةزراند، بةشيَكي ديكة  لة خاضثةرسـتةكان بـة    0198لة ساَلي 
سةركردايةتيي )سيميؤن( لة ئةستةمووَلةوة كة لة ذيَر دةسةآلتي )ئةلكيس طـومنني( بـوو، روويكـردة    
ئةنكةرةء داطريي كرد، ليَرةشةوة روويكردة رؤذهةآلت، بةآلم )ئيسماعيل خـاني دانيشـمةندي( واليـي    

ية لةطةأل هةريةك لة واليي قةيسةري )كومةشتكني(ء واليي ئةنكةرة ريَككةوتء لةشـكريَكيان  ئاماس
ئامادة كرد بةرامبةر هيَرشةكةي سيميؤنء لة نزيك شارؤضكةي جوروم بة سةريدا زاأل بوون، ئةميشيان 
(ي هةآلتء خؤي طةياندة ئةو هَيـزة خاضثةرسـتةي روويكردبـووة ئـةنتاكيا. وةلـيَ )قلـيج ئةرسـةالن       

فةرمانرِةواى )قؤنيا( لة نزيك ئاسكي شةهر بةرةنطاريان بؤوةو لة هةوةَلني شةرِدا سةركةوت بةسةرياندا، 
بةآلم خاضثةرستان بةردةوام بوون لةسةر ناردني كؤمةكي زياتر بؤ هيَزةكانيان، بؤية قليج ئةرسةالن لـة  

شؤرِ بوونةوة بةرةو باشوور بـؤ   بةرامبةر ئةم هةموو هيَزة ثاشةكشةي كرد، دواي ئةمة خاضثةرستةكان
ضياكاني قارةمانء ئةجنا  بةرةو شاري ئةدةنة. بةشيَكي تريشيان بةرةو ضياكاني طوروون وةرِآ كةوتنء 
لةويَشةوة بةرةو بوستان. لة اليةكي ترةوة بةشي هةرة زؤريان روويان دةكردة ئةنتاكيا كة )باةيسيان(ي 
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(مانطي رةبـةق  9دةكرد. باةيسيان بةبآ ثشوودان بؤ ماوةي )نةوةي ئةلث ئةرسةالن فةرمانرِةوايي تيا 
بةرطري لة شاري ئةنتاكيا كرد، ليَرة  قاتء قرِي لة نيَوان هةردوو ال ب و بؤوةء شار لة سةر دةسـيت  
ئةو خاضثةرستانة هةرةسي هيَنا كة وةكو درِندةكيَوي هيَرشيان كردة سةر دانيشـتوانةكاني، وةك ئـةوة   

(ي كضي ئيمثراتؤر ئةلكسيس لـة تؤمـاركردني يادداشـتنامةكاني    Anna Gomnen)ئةنناطومنني 
باوكيدا نووسيويةتيء هةروا دةَليَت: ))ثاَلةواناني جةنطي ثريؤزي دذ بة موسَلمانةكان مناآلني توركيان 

(، لة ثاشان خاضثةرسـتان لـةويَوة   0/091سةردةبرِيء طؤشتةكانيانيان دةبرذاندء ثاشان دةياخنواردن(( )
و ئةزنيك لةشكريان رانيء دواي دةستبةسةراطرتين، روويانكردة )مةعـةرِةي نوعمـان( و بةوتـةى    بةرة

 (.0/098( هةزار كةسيان ليَاةتأل ء عام كردن )011)ميَشو(ى ميذووناسى خاضثةرستان، زياتر لة )
 ( داطرييان كرد.0199لةثاشان لةشكريان كردة سةر شاري قود ء لة )

جزيرةي فورات تاوةكو باكوور لة ذيَر دةسةآلتي )عيمـادةدين زةنطـي(   مووسألء بةشي هةرة زؤري 
( ئـةو  1/108دابوو، ئةرتةقييةكان هيَشتا ماردينء بةشيَكي زؤري سووريايان بـة دةسـتةوة مـابوو )   

دةمةي )رالح الدين( سةري هةَلداء )سووريا(ي طرتء لة ثاشان )دةوَلةتي فاتيمي( لة ميسر لةناوداء 
يـش كؤضـي دوايـي كـرد،     0091دةسيت خاضثةرستةكان رزطار كرد. كة لة سـاَلي  قودسيشي لة ذيَر 

كورِةكانيء دواي ئةمانيش ئةيووبيةكان، جَلةوي حوكمرِانييان لـة سـوورياء فةَلةسـتنيء ميسـر طرتـة      
دةستء لةورِا نةوةكاني )رالح الدين( تةنها لة حةَلةب توانييان تاوةكو داطريكاري مةةؤلةكان لةساَلي 

 (.1/110يَننةوة )مب 0101
سةرهةَلداني مةةؤل بة سةركردايةتي جـةنطيزخانء لةشكركيَشـييان بـؤ سـةر زجنـريةي )كـن(ي       

ز، دةستثيَكي سةردةميَكي نوآ بوو لة شةرِء شؤرِء ئاذاوةء 0160فةرمانرِةوا لةضني الي باكوور ساَلي 
هةآليسا. ئةوة بوو جةنطيزخان ثشيَوي كة لة ضنيء ماضينةوة لة رؤذهةآلتةوة بطرة تا ميسر لة رؤذئاوا 

يـش، )دةوَلـةتي خـةوارزمي(    0110دةست بةسةر )ثةكني(دا بطرآ، لة ساَلي  0100توانيي لة ساَلي 
رووخاندء دواي ئةوة لةدةرياي )خةزةر(ةوة بة سةر قةفاازيا )وآلتي قيـن( لةشـكري بـةرةو باشـووري     

شتماني خؤيانء هةميسان لـة مـانطي ئـابي    رووسيا رِاني بؤ ئةوةي بة ضؤمي )ظؤَلطا(دا بطةرِيَنةوة ني
طةمارؤي )ثةكني(ي ثايتةخيت ضني بدةن ثا  ئةوةي زجنريةي حوكمرِاني )كن( توانيبوويان  0117ساَلي 

 (.1/108وةري بطرنةوة )
( مبريَت، ئيمثراتؤرييةتةكةي لة نيَوان كورِةكانيدا 0117بةرلةوةي جةنطيزخان لةهةمان سالَ )واتة 

انييان سنووري ئيمثراتؤرييةتةكةيان تا ئةوروثاي رؤذهةآلت بة رووسياشـةوة، فـراوان   دابة  كرد كة تو
بكةن. يةكيَكيش لة نةوةكاني كة ناوي )هؤالكؤ( بوو، ئاثؤرةي لةشـكري مـةةؤلي بـةرةو باشـووري     
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خؤرئاوا ئاذؤتء تواني دةست بطرآ بةسةر وآلتي فار ء ثاشان بةرةو شاري بةةدا ملي ناو لة كانووني 
داطريي كرد. لة بةةدايشةوة رووي لةشكري كردة سـوورياء ئاسـياي بضـووكء     0108ةمي ساَلي دوو

فةَلةستني، ليَرة  )زاهريبيثرة (ي سوَلتانى ميسر ثيَشي ليَ طرتنء لة شةرِي )عةين جالووت( سـاَلي  
د تواني بؤ يةكةمني جار بيانشكيَنآء ئيدي لةو رؤذةوة ئةستيَرةي مـةةؤل رووي لـة كـزي كـر     0109

(1/161.) 
ز( كـة  0116-ك010لةم سةروبةندانةدا، )سليَمان شاقاَلث ئةلث(ي سةرؤكي هؤزي )قايي( ساَلي)

(هةزار كة ، لـة خؤراسـانةوة بـةرةو ئـةنادؤأل وةرِآ     01لة هؤزاني )ئوةوز( بوون، بة سةركردايةتي )
دواتر، ئةو دةمةي (. حةوت ساأل 7/0كةوتء هات لة ناوضةي نيَوان ئةخالتء ئةرزجنان نيشتةجآ بوو )

جةنطيزخان مردء دةوَلةتي خوارزمي لة خؤراسان رووخا، سليَمان شا بريي كردةوة لة ريَطاي حةَلةبـةوة  
بطةرِيَتةوة بؤ )خؤراسان(ي زيَدي خؤي، بؤ ئةم ئاماجنةي ملي كةناراوةكاني ضؤمي فوراتي طرتة بـةرء  

ة نيَو رووباري فوراتةوةء خنكا. دواي ئةم كاتيَك طةيشتة قةآلي )جعبور(، لةئةسثةكةي هةَلديراو كةوت
 رووداوة دووان لةكورِةكاني بةنيَوي )سونطور تةكنيء كوندوةدو(، بةرِيَوة بةرةو خؤراسان بةردةوام بوون. 
لةوالشةوة دوو كورِةكةي تري )ئةرتوةرولء دوندار( لة ريَطةي )ئةرزروم(ةوة طةرِانةوة بـؤ ناوضـةي   

مانيَكي تازة بؤ خؤيان ثةيدا بكةن، بة ريَطايانةوة توشيان بوو بة تووشي دوو ئةنادؤأل بؤئةوةي لةويَ نيشت
كؤمةأل لةدذى يةكرت شةرِيان دةكرد، هةردوو براكة  دايانة ثاأل اليةنـة الوازةكـةي ئـةو دوو كؤمةَلـة     
ان شةرِكةرة، كاتيَك كؤمةَلة الوازةكةيان بة ثشتيواني ئةو دوو براية سةركةوت، دةركةوت سةركردةكةي

عةالئة ديين سوَلتاني سةجلووقييةكانةء كؤمةَلة دؤرِاوةكة  لة تةتارء مةةؤلةكانة. دواجا لة ثاداشيت 
ئةم ثشتيوانيية سوَلتان )عةالئة دين( ناوضةيةكي بؤ )توةرول( دابرِي كـة كـةوتبووة نيَـوان ضـياكاني     

 (.7/1ئةرمةنء دؤَلي سوةوت بة نزيك )كوتاهية(ةوة )
و سةردةمةدا لة هةموو اليةكييةوة لة ذيَـر مسـي طرانـي ئةسـثي داطريكةرانـدا      وآلتي ئةنادؤأل: لة

دةيناآلند. لة رؤذهةآلت سةجلووقييةكاني ئيَران تايبةمتةنديية جةنطييةكاني خؤيـان لـة دةسـت دابـوو     
لةدةرةجنامي زةبري ئةو مةةؤالنةي وآلتي ئةنـةدؤَليان لـة هـةموو قؤَلـةكاني رؤذهـةآلتء باشـووري       

وة خستبووة بةر هةرِةشةء مةترسييةكانيان. لة قؤَلي رؤذئـاوا  سـةراني بيزةنتييـةكان لـة     رؤذهةآلتة
اليةكةوة ثشتطرييي خاضثةرستانيان دةكرد بؤ داطريكردني وآلتي ئةنادؤألء لة اليةكي ديكةشـةوة هـةر   

ياني خؤيان هةر كاتيَك هةليان بؤ برِةخساية دةستيان دةداية لةشكركيَشـي. بـة  بـةحاَلي سـةجلووقي    
ئةنادؤألء سووريا  لة باشوور لة بارودؤخيَكي لةوانيرت باشرت نةبوون بة هؤي لةشكركيَشي خاضثةرستء 

(سـاأل لـة ذيَـر حـوكمرِاني     111مةةؤلةكان بؤسةر ئةم دوو وآلتة. سوورياء وآلتي ئـةنادؤأل نزيكـةي )  
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لـة ناوضـةكة بـاَلي    خاضثةرستةكان بوون. حكوومةتي خيالفةتيش لة بةةدا رووخاء شةكةتيء الوازي 
 بةسةر هةمواندا كيَشابوو.

لةم بارة ئاَلؤزء ثرِ بشيَويَنييةدا، ثيَويسيت دةكرد هيَزيَكـي طـةنجء تـازة هـةبآ بتوانـآ هـةموو       
كاروباريَك ليَكء لةبارء راست بكاتةوة. ديارة )ئةرتوةرول( دةركي بةم هةقياةتة كردبوو، بؤية هةوةَلني 

وونةوة لةو بيزةنتييانةي لة ناوضةي )كوتاهية( سةرةئيَشةء نارةحةتي بـؤ  دةرفةتي قؤزتةوة بؤ بةرةنطارب
)عةاْل دين(ي ثاشاي دةنيَنةوةء تواني بة سةرياندا زاأل بيَت، لة ثاشانيش رووي لةشكري كردة الي ئـةو  
تةتارء بيزةنتينييانةي كة لة دؤَلي نيَوان بؤرسةء يـةني شـةهر دانيشـتوونء سـةركةوت بةسـةريانداء      

 (.7/1تييةكانيشي تاوةكو الي دةريا رةتاندن )بيزةن
ز 0108-ك007ئةرتوةرول، سآ كورِي هةبوو: عومسان، كوندوزئةلث، ساوضي. عومسـان لةسـاَلي   

ز توانيي دةسـت بطـرآ   0188-ك087لةدايك بووبوو. لةثا  مردني باوكي بة ماوةيةكي كةم ساَلي 
)ئؤرهان(ي كورِي بوو. سوَلتان )عةاْل ديين  بةسةر )قةراجاحةسار(، ئةمة  هةمان ساَلي لةدايكبووني

سيَيةم(ي حاكمي قؤنيا لةبةر كارء نةبةردييةكاني، ئةو شارةي بؤ دابرِيء نازناوي )بةط(ي ثآ بةخشي. 
ئةمة هاني )عومسان بةط(ي دا قةَلةمرِةوي ذيَر دةسةآلتي خـؤي فـراوانرت بكـات، بـة تـةرحيَك ئـةو       

رياي رة  لة بـاكوورء دةوروبـةري قوسـتةنتينية )ئةسـتةمووأل(     قةَلةمرِةويية ثةلي هاويشت بةرةو دة
لةرؤذئاواء كةناراوييةكاني دةرياي سثي ناوةراست لة باشوور، نةخوازة ثا  ئةوةي دةستيطرت بةسـةر  
بيلةضيكء ئاينة طولء يارحةسار بة شيَوةيةكي وا دواي رووخاني دةوَلةتي سةجلووقي توانيي ناوي خؤي 

 (.0/6ز( )0199-ك099ت بةسةر دةوَلةتي تازة لةدايكبووي عومساني لةساَلي )بة سوَلتان جارِ بدا
لةبةر طرنطى ئةو رووداوانةي لة رؤذطاري عومسانييةكان لة كوردستاني توركيا روويـان دا، ثاشـان   
رووخاني دةوَلةتي عومسانيء هةَلطريساني شةرِي ئازادخيوازيي ميللي لة وآلتي ئـةنادؤألء دامةزرانـدني   

 اي نوآ، ئةم بةشة دةكةين بةم سآ باسة سةرةكييةي الي ثايني:توركي
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 باسي يةكةم
 كورد لة دةوَلةتي عومسانيدا

 

لة هةموو سوورِو دةورانيَكي ميَذوودا، هؤزء عةشريةتةكاني كـورد سـةربةخؤيي نـاوخؤي    
ــة      ــةكان نيمض ــديء ئةكينيي ــةروبةندي مي ــة س ــورد ل ــةر ك ــا ئةط ــتووة، ج ــان ثاراس خؤي

ان بووبيَت، ئةوا ئةو هؤزو عةشريةتانة لة سةردةماني حكوومةتةكاني: سلؤقيء سةربةخؤييةكي
(. ئـةم  8/018فورثىء ساسـانيء عـةرةبيء توركييةكانـدا، سـةربةخؤيي خؤيـان ثاراسـت )      

شتةمان لة باسي طةشتةكةي زةينةفؤن ئاماذة ثيَدا كة جةخيت لةوة كردووة طـةلي كـورد بـؤ    
، تةنانـةت جاريَكيـان يـةكيَك لـة ثادشـاكاني فـار        ثادشاياني فار  هةرطيز ملـي نـةداوة  

(هةزار شةرِكةر، بةآلم كاردؤخييـة  011لةشكريَكي طةورةي كردؤتة كة سةريان ثيَكهاتبوو لة)
(. ئةطةرضـيش حكوومـةتي   9/017كوردةكان، ثاكي ئةو لةشـكرةيان تـةفرءتوونا كـردووة )   

( لة باكووري ئازةرباجيـانء  ز900-ك161)شةدادي( يةكةمني حكوومةتي كورد بووة لةساَلي )
ز( بةردةوام بوو، بةآلم دووةمـني  0060-ك090باشووري خؤرئاواي قةفااز دامةزراو تا ساَلي )

بةرزيكاني( لة وآلتي ضـيا لـة كوردسـتان ثيَكهـاتء مـاوةي       -حكوومةتي كورد )حةسنةوي
ردةكان لة (. ثاشانيش مرينشينية كو8/011ك( دريَذةي كيَشا )618حوكمرِانيي هةتا ساَلي )

( مرينشـني بـوو   10ناوضة جياجياكاني كوردستان ثةرةيان سةند بةجؤريَك ذمارةيـان ثـرت لـة)   
(ثيَنج لةو مرينشينييانة 0(. ئةو دةمةي عومسانييةكان سةَلتةنةتيان طرتة دةست، )10/100)

(نؤزدةشيان خاوةني خودموختاري بوون، دواترينيان مرينشيين ئـةردةآلن  09سةربةخؤ بوون، )
و كة بةهيَزترينء طةورةترين مرينشيين كـورد بـوو. بـةآلم لـةوآ رِا ضـةندين دةوَلةتؤكـةي       بو

ئةتابكي لةكوردستان لةشيَوةي حكوومةت تاوةكو سـةدةي شـانزدةهةم بـةردةوام بـوون، ئـةم      
 (8/061حكوومةتانة  برييت بوون لة: )

يكشا سـاَلي  حكوومةتي ئةرتةقي: ئةم حكوومةتة )ئةرتاي(ي مةملووكي سوَلتان مةل-0
ز حكوومةتةكة بوو 0018-ك011ز لةحةسةن كيَف داميةزراند، ثاشان لةساَلي 0010-ك690

بةدوو بةشةوة، هؤبةي حةسـةن كَيـفء هؤبـةي مـاردين. دةوَلـةتي قـةرةقؤينلوي توركمـاني        
زايينـيش  0018-ك800ز حكوومـةتي يةكـةمياني لـةناوداء سـاَلي     0111-ك011لةساَلي 
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مةتي ماردين(ي لـةناودا. حكوومـةتي )ئـةرتاي(يش سـةر بـة      حكوومةتي دووةميان )حكوو
 (.1/016سوَلتاني سلجووقيةكان بوو )

حكوومةتي شا ئةرمةن: سوقماني قوتيب مةملووكي قوتبةدين ئيسماعيلي سةجلووقي -1
ز دامةزرانـدء دةوَلـةتي   0087-ك081حاكمي تةوريَز، ئةم حكوومةتةي لة ئـةخالت سـاَلي   

 ز لةناوي برد.0117-ك016ئةيووبي لة ساَلي 
حكوومةتي زةنطي: عمادالدين زةنطي كورِي ئةقسةنةقر ئةم حكوومةتةي لـة موسـأل   -1
ز دامةزراندء قةَلةمرِةوي بةرفراوان بؤوةء بـوو بةضـةند لايَكـةوة: لاـي     0017-ك010ساَلي 

ز دريَذةي كيَشاء ليَرة  مةةؤلةكان لـةناويان بـرد. لاـي    0101ك/001موسأل تاوةكو ساَلي 
ز رووخاندى. لاي شةنطار: ئةم مرينشينة ساَلي 0080ك/077دةوَلةتي ئةيووبي لة ساَلي شام: 
 -ز دةوَلةتي ئةيووبي لةناوي برد. لاي جزيرة0111ك/007ز دامةزراو لةساَلي 0071ك/000

ز دةوَلـةتي  0167ك/060ز دامةزراو لةسـاَلي  0081ك/070لة ساَلي  -جزيرةي ئينب عومةر
ز دامـةزراو دةوَلـةتي ئـةيووبي لةسـاَلي     0066ك/019وليَر ساَلي ئةيووبي رووخانى. لاي هة

 ز لةناوي برد.0101ك/019
ز داميةزرانـدء  0060ك/010حكوومةتي ئةتابيَكةي ئةرزجنان: مري ئيلـدكز لـة سـاَلي    -6

 ز بةردةوام بوو لةم ميَذووة  خوارزمييةكان لةناويان برد.0110ك/011تاوةكو ساَلي 
ةم حكوومةتة ئةبوتاهريي كوردي سـةرداري ئةتابيَكـةي فـار     ئةتابيَكةي لورِستان: ئ-0
ز بةردةوام بووة لةم ميَـذووة   0616ك/817ز داميةزراندء تاوةكو ساَلي 0068ك/061ساَلي 

 نةوةي تةميوورلةنط لةناوي برد.
حكوومةتي عةزيزاني كورد: لة ثا  رووخاني حكوومـةتي زةنطـي، ئـةم حكوومةتـة     -0

امةزرا، دواترين مريي، )بةدرخان ثاشا( بوو، تـاوةكو دامةزرانـدني   لة)جزيرةي ئينب عومةر( د
حكوومةتي بايةندةري ئاق قؤينلوي توركماني لة دياربةكرء كوردستان بةردةوام بـوو، وةختـآ   
ئةم حكوومةتة توركمانيية هات بةشيَوةيةكي كاتي لةناوبران، ضونكة دووبارة لة جزيرة سةري 

 وردستان هاتة ذيَر باري دةوَلةتي عومساني.هةَلدايةوة تاوةكو ئةو رؤذةي ك
حكوومةتي ئةيووبي: كةسيَك لةمرياني ئـةيووبي لـة شـاري حةسـةن كيَفـي نزيـك مـاردين        -7

(. ئةمة ئةو حكوومةتة بوو دواي لةشكركيَشي عومسانييـةكان هةرةسـي هيَنـا،    01/071داميةزراند )
ز داميةزراندء 0071ك/009لة ميسر ساَلي  بةآلم ئةو دةوَلةتة ئةيووبييةي سوَلتان يوسف رالح الدين
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سةربةخؤ بوو، ئةوا زؤرينةي لةشكرةكةي لةهؤزةكاني كورد بوونء لةو مرية كوردانة ثيَكهاتبوو كة لـة  
 (.8/060هةموو شةرِة طةورةء ةةزا فراوانةكانيدا بةشدارييان كرد )

ثيَنجـةمي   حكوومةتي فةزلةوي: ئةم حكوومةتة لة كوردستان لة ناوةرِاسـيت سـةدةي  -8
 (.1/061كؤضي دامةزراو تاوةكو ناوةرِاسيت سةدةي نؤيةم بةردةوام بوو )

دةستثيَكي ناكؤكي نيَوان كوردء تورك لة رؤذطاري سوَلتان رالح الدين ئـةيووبي، سـاَلي   
ز لة سةروبةندي خيالفةتي )ناسرلدين اللة( لة سةر زةماوةندي ذنيَكي توركمان 0080ك/080

ةمةدا شةرِيَكي طةورةو خويَناوي لةنيَوان كوردةكاني موسـألء مرينشـينة   روويدا. لة ئاكامي ئ
توركةكان لة كوردستانء دةوروبةري )جزيرةي ئينب عومةر( قةوماء دوو ساَلي خاياندء زةرةرء 
زيانيَكي طةورةي بة هةر دووال طةياند، بةآلم دواجار ثةميانيَكي ئاشتةوايي لة نيَوانيـان لةبـةر   

( بؤ وةستان لةدذي خاضثةرستان. بـةآلم ئـةم ئاشـتةوايية زؤري    8/060ا )هؤي ئاييين بةسرت
نةبردء هةميسان شةرِء ملمالنآ لة نيَوانيان لة ثيَناو سةروةريء دةسةآلت دةسيت ثيَكرد كـة  

 تاوةكو ئةم رؤذطارةمان بةشيَوةي ثضرِ ثضرِ دريَذةي هةية.
سوَلتاني دةوَلـةتي عومسـانيء   ز بووة 0199ك/099كة عومساني كورِي ئةرتوةرول لة ساَلي 

خةليفةي موسَلمانةكان بة هـؤي الوازي خيالفـةتي بـةناو ئيسـالمي ئـةو سـةردةمةي ميسـر،        
هؤزةكاني ضاوداري مةةؤلةكان لةقؤَلي مرينشيين طةرميانةوة هةرِةشةيان لـة مةملةكةتةكـةي   

و، عومسـانيش  دةكرد، ئةو كات دابوويان بـة سـةر قةراجاحةسـارداء بازارِةكـةيان تـاآلن كردبـو      
لةشكريَكي بة سةركردايةتي ئؤرخاني كورِيء هاورِيَ لةطةأل هةنـدآ لـة سـةركردة ناسـراوةكاني     
ئامادة كرد بؤ بةرةنطاربوونةوة لة مةةؤلةكانء لة نزيك ئويناشلي حةسار ثةنديَكي باشي ثيَيـان  

ي ببةسـتآء  داو بةزانديياني. ئةم سةركةوتنة سوَلتان عومساني دنةدا، ثشـت بـة ئؤرخـاني كـورِ    
متمانةي ثآ بكات بؤ رووبةرووبوونةوة لة بيزةنتييةكانء طرتين قةآل سةختء قاميةكـةي بورسـة   
لة ساَلي كة شويَنء ثيَطةيةكي طرنطي هةبوو ء دواجار عومسانييةكان لة ثـا  يـةنطي شـةهري    

 .ز، ئةو شويَنةيان كردة ثايتةخيت خؤيان0107-ك707ثايتةختة كؤنةكةيان لةساَلي 
ز جَلـةوي سـةَلتةنةتي عومسـاني طرتـة     0110ك/010ن لةثا  مردني باوكي ساَلي ئؤرخا

دةستء )عاْل  الديين ( براي كردة وةزير )سةرؤك وةزيران(ي دةوَلـةتي عومسـاني. ئـةم )عـاْل      
الدين(ة  يةكةمني ياساكاني ئةو دةوَلةتةي دةركـرد، لةوانـة: ليَـداني سـكة )ثـارةي ئاسـن(ء       

ةميشةييء دةستنيشانكردني جلءبةرطي فةرمي دةوَلةت لة سـاَلي  دامةزراندني سوثايةكي ه
ز، بــةو شــيَوةية ســوثاي ئينكيشــاري )يــةني جــةري/ لةشــكري تــازة( لــةو  0118ك/719
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موسَلمانانةي خؤيان دابوو بة دةستةوة بةثيَي راهيَنانء ثةروةردةي تايبةتء بةطويَرةي ريَبازي 
 بةكتاشي ثوختةء ئامادة كرا.

كةوا  دةوَلةتي عومساني حيسابء كيتـابي خـؤي لةطـةأل بيزةنتييـةكانء     لةم سةروبةندةي 
ئةودواي سةجلووقييةكان لةرؤذئاوا، يةكالكردةوة، وآلتي كوردان لة ذيَر ركيَفي ئيـدارةي مـرية   
مةةؤلةكان بوو، بةآلم شةِرءشؤِرء ثشـَيوي لـة دذي ئـةوان لـة ناوضـةكاني هـةولَيرء موسـأل        

ك )خودابةندة(ي ثاشاي مةةؤل هيَرشـي كـردة   710ء لة ساَلي ساأل دريَذةي كيَشا01نزيكةي 
سةر كوردةكاني وياليةتي جيالن )طـةيالن( بـةآلم هيَرشـةكةي شـكاء سـةرداري سوثاكةشـي       
)قةتَلغ شا( كوذرا هةرضةندة ناوضةي نيَوان ئةردةبيلء موراةـة بووبـووة موَلطـةي لةشـكري     

د. لـة ثـا  رووخـاني دةوَلـةتي مـةةؤل      مةةؤلء بة ئلرةزووى خؤيان تةراتيَنةيان تيـا دةكـر  
لةشكري دةوَلةتي قـةرةقؤينلوي توركمـاني هَيرشـيان هَينايـة سـةر ناوضـةكاني رؤذهـةآلتي        

 كوردستانء شةرِء ثيَكدادانء خةباتي سياسيء ئايين دةستيثيَكرد.
سوَلتان ئؤرخان دوو كورِي هـةبوو: سـولةميانء مـوراد، سـولةميان ثـا  ئـةوةي نازنـاوي        

ةرطرت بووة وةزيري دةستة راسيت باوكي دواي مردني )عاْل  الدين(ي مـامي لـةو   )ثاشا(ي و
ــةتي عومســاني بــؤ مــاوةي ) ( ســاأل روويكردبــووة ضاكســازي نــاوخؤييء 11ماوةيــةي دةوَل

ريَكخستين كارطيَرِي، لةورِا سوَلتان ئؤرخان  ضةندين مزطةوتء تةكيةو خانـةقاء قوتاخبانـةء   
نا ء هتد. هةروا سوَلتان ئؤرخان يةكةمني سوَلتاني عومساني بوو  بيمارخانةء ريَطاوبانى بنيات

قوتاخبانةيةكي ئاييين باآلي لة)بؤرسة(ي ثايتةخت دامةزراندء ناودارترين زاناياني موسـَلماني  
تيا دانا، وةك: مامؤستا تاجةديين كوردي كة جيَي زاناي ثايةبةرزي قةيسـةريء مامؤسـتاي   

(. ئةوة  يةكةمني ثيَوةندي بوو 7/01يالةتي قارةمان طرتةوة )يةكةمي ئةو قوتاخبانةية لة ئة
ــةكي       ــاني وةك دامةزراوةي ــةتي عومس ــوان دةوَل ــة نيَ ــةتيَكء ل ــورد وةك ميلل ــوان ك ــة نيَ ل
رةمسي.دووةمني ثيَوةنديش لةريَطةي ريَبازة سؤفييةكانةوة بوو. ئةوة بوو سوَلتان عومسان هـاني  

ي هةمووشـيانةوة ريَبـازي نةقشـبةنديء سـةعدي )كـة      ثيَكهيَناني ئةو ريَبازانةيدا لةسـةروو 
دامةزريَنةرةكةي سعدالدين جةباري( بوو ء هةردوو ئةو ريَبازة  لةريَبازة سؤفيية كوردييةكان 

كـةوا هـةموو   -بوون. بيَجطة لةوة  بايةخي دا بة دامةزراندني ريَبازي بةستاميء بةكتاشي 
وةيةك لةطـةورةترين مريـدي بةكتاشـييةكان    سةربازة ئينكيشارييةكان هاتنة ريزيانةوة بة شيَ

 (.7/06( ريَبازي سؤيف )11تةنانةت ذمارةي ئةو ريَبازانة طةيشتبووة ) -لةوان بوون
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ديسان سـوَلتان ئؤرخـان هـةردوو ئـةركي مـوفيت وآلتـي عومسـانيء دادوةري لةشـكري         
زيـر يـان   يةكخست بةشيَوةيةك هةردووك بوونة يةك ئةرك، بيَجطة لةجياكردنةوةي ئـةركي وة 

سةدري ئةعزةم كة وةكو ثايةى سةرؤكي وةزيرانء ئةركي سةركردةي هيَزةكاني عومساني بوو ء 
لةسةر طريَداني ئةجنومةني شؤرا رؤيشنت كة لةرؤذطاري سوَلتان عومسان دامةزرا هـةر كاتيَـك   
قــةومانيَكي طــرنط روويــدابا، لةطــةأل بةشــدارينةكردني كــورِاني ســوَلتان لــةم ئةجنومةنــةء 

ثاردني سةركردايةتي هَيزةكـاني عومسـاني بـة سـةركردة طـةلي نـامؤ لـةبري كورِةكـاني         راس
 (.7/00سوَلتان)

هةر لةو ماوةيةشدا دةوَلةتى عومسـانى مشـوورى ئـةوةى دةخـوارد بـةرةو ئـةوروثا ثـةل        
ز )كانتـاكوزين( كضـي ئـةو    0168بهاويَت. دةبيين ثـا  ئـةوةي سـوَلتان ئؤرخـان لةسـاَلي      

ز داواي كؤمـةكي لةسـوَلتاني عومسـاني كـرد     0168ييةي هيَنا كة لةساَلي ئيمثراتؤرة بيزةنت
لةدذي كيَربِكارة الوةكةي )باليولؤط(ي حـاكمي بولطاريـاء سـولةميان ثاشـاي كورِيشـي ئـةو       
ئةركةي بةجآ طةياندء لةتةنطـةي طـاليبؤلي ثةرِييـةوةء )بـاليؤلؤط(ي ئابلووقـةداء ثاشـان       

زؤرةوة طةرِايـةوة. دواجـا، سـولةميان ثاشـا دووبـارة      بةسةريدا سةركةوتء بة دةسـكةوتيَكي  
ز لـــة طـــاليبؤلي ثةرِييـــةوة بـــؤ دةستبةســـةراطرتين رؤدوســـتو 0107ك/708لةســـاَلي 

)تكريادط(ثايتةخيت )بيزؤ (ي ثادشاي )تراقيا(ء شارةكاني حريابولو ء جورلـو ء شـارةكاني   
 (.7/01تري ناوضةي تراقيا )

ئؤرخـانء سـليَمان ثاشـاي بـراي وةزيـرء سـةركردةي        ئةوة رِيَكةوتيَكى سةير بوو سوَلتان
هيَزةكاني لةهةمان ساَلدا هةردووكيان بة جياوازييةكي كةم ئةوثةرِي ضةند مانطيَك بوو، مبرن، 

ز كؤضـي  0109ك/071ئةوة بوو سليَمان ثاشا لةسونطةي طالنـي ئةسـثةكةي لـةوةرزي راودا    
ز كؤضـي  0109ك/070( لة(6)دْا  النار دوايي كرد، لةكاتيَكدا سوَلتان ئؤرخان بة نةخؤشي )

دوايي كردء مرادي كورِي بة ناوي سوَلتان مرادي يةكةم لةجيَطـةي لةسـةر تـةخيت دةوَلـةتي     
عومساني دانيشت كة كةسيَكي نةخويَندةوار بوو ء لةسةردةمي ئةودا مؤري سوَلتاني )توةرا( 

ي بؤنتو ء ثاشان دةشيت زاطـرا  داهيَنرا. سوَلتان موراد ضاوي برَيبووة ئةوروثا، ئةدرنةء قةآل
                                                           

داء النار : دةردى شاكان )داء امللوك( يشيشى ثىَ دةطوترىَ. ماسولكةكان رةق دةبن و وةك خرِؤكةى  -6
)خوىَ( وةك كريستالَ لة ناويانداثيَكدىَ و كار دةكةنة سةر طورضيلةكان و دةبنة هؤى مردن....ئةمة  لة 

 رِ(دةرةجنامى زيَدة رِؤيكردن لة خواردنى طؤشتى سوور.)وةرطيَ
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كة بة بةرهةمهيَناني برنج بةناوبانطة، طرت، تا طةيشتة فليثةء مريجء دةروازةكاني بـةلطراد  
ز. لةوالشةوة )الالشاهني(ي سةركردةي، دريَذةي بة لةشكركيَشييةكاني 0106ك/700لةساَلي 

ان )لـوي( زاأل بـوو.   دا بةرةو وآلتي سربء مةجةرستان دواي ئةوةي بةسةر ثادشاي مةجةرست
ز داواي 0100-ك707كؤماري بضووكي )راكـؤزا(  بةسـةر دةريـاي ئـةدرياتيكي لةسـاَلي      

ثاراستين )محاية( لةعومسانييةكان كرد، بةم جؤرة  نيمضة دورِطةي بولاـان تـاوةكو دةريـاي    
( سـالَ دريَـذةي   0رة  كةوتنة ذيَر حيمايةي عومساني. لةدواي ئـةو شـةرِانةي كـة نزيكـةي )    

شا، سوَلتان مورداي يةكـةم ثشـووي بـةخؤدا، هَينـاي دادوةري سـوثاكةي )قـارا خـةليل        كيَ
 -( سـاأل بـوو هـةروا بـة بـةتاَلي مـابؤوة      01ئةم ثؤسـتة )  -جاندارلي(ي بة وةزير دامةزراند

 (.7/09)الالشاهني(يش ئةيالةتي فليثةي دابرِي )
ؤَلي خؤرئـاواي وآلتةكـةيان،   عومسانييةكان تا ئةم سةروبةندة هةموو بايةخيَكيان دابووة ق

لةسـةر حيسـابي بيزةنتييـةكان     -بةسةر طـاليبؤلي  -ئةوةبوو كةوشةني خؤيان تاوةكو ئةوروثا
دريَذء فراوان كرد. بةآلم لةوآ را بةالي باكوورء باشوورء رؤذهةآلتي دةوَلةتةكةيانةوة ضـةندين  

ويتكـةء حةميـديء   مرينشني هةبوون، وةك مرينشينةكاني: ئايدينء مينتشةء قةسـتةمونيء  
طةرميانء قارةمان. بؤية هةوةَلني شت سوَلتان بريي ليَ كردةوة كة خزمايةتيةك ثيَكةوة بنيَت 
لةطةأل سةرداري مرينشيين طةرميان كة بةالي رؤذهةآلتي قؤنياء باكووري شاري ئةدةنةوةيـةء  

 -رميانمةَلبةنديشي قةيسةري بوو بة داخوازيكردني كضي سةرداري )حاكمي( مرينشيين طـة 
بؤ بايةزيدي كورِي. كاتيَـك سـوَلتان بـةم ئاواتـةي      -كة طةورةترينء فراوانرتين مرينشينةكانة

وةك  -طةيشت حاكمي مرينشينةكة شـارةكاني: ئـاطري كـوزء طاوشـانليء سـيماء كؤتاهيـة      
 -دةستةطوَلي بووكيَين لةسةر نةريَيت هؤزةكاني ئةو سةردةمة بـة بؤنـةي ئـةو ذنهيَنانةيـةوة    

ثَيشكةشي مـري بايةزيـدي كـردن. بـةآلم سـوَلتان مـوراد هـةر بةمـةوة دَلـي ئـاوي           دابرِيء 
ــةتء   نــةخواردةوة، بــةَلكو حــاكمي مرينشــينيي حةميدييــةي كورديشــي ناضــار كــرد دةوَل
سامانةكةي ثآ بفرؤشآ. حاكمي بةستةزمانيش لةسةر ئةم مامةَلة دؤرِاوة رازي بوو، ئا، بـةو  

بةسةر هةموو ئةو سةرزةمينانةي كةوتبوونة نيَوان هةردوو شيَوةية سوَلتان موراد دةسيت طرت 
(، جـا ئةطـةر دانثيَـداناني مريةكـاني     7/11مرينشيين )طةرميانء قارةمان(ي نزيك ئةدةنة )

ئايدينء مينتشةء قةستةموني بةدةوَلةتي عومسانيشي خبةينةسةر لةريَطـةي ثيَشكةشـكردني   
وا سنووري دةوَلةتي عومساني بةم شيَوةية دريَذ سةوقاتء دياريي ذنهيَنان بة كورِي سوَلتان، ئة

ببؤوة، الي باكوور لةدةرياي رةشةوة بةرةو دةرياي سثي ناوةرِاسـت الي باشـوورء لةسـنووري    
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رؤمانياو ء مةجةرستان الي رؤذئاوا تاوةكو سنووري دةوَلةتي قـةرةقؤينلو كـة مةَلبةندةكـةي    
كمي ذولاةدةريـة حـوكمي دةكـردء    دياربةكر بوو، هةروا مرينشـيين مـرعش كـة زجنـرية حـا     

مرينشيين ئةدةنة كة لةذيَر حوكمرِاني كورِانى رةمةزان بوو لةرؤذهةآلت، ئةو مرينشينانةي كة 
 لةثا  نزيكةي سةد ساَليَك لةم ميَذووةوة، خرانةثاأل دةوَلةتي عومساني.

ــاليؤلوةي(ي   ــاني ب ــر دةســةآلتي حــوكمرِاني )ي شــاري قوســتةنتينية )ئةســتةموأل(ي ذيَ
يمثراتؤري بيزةنيت لةطةرمةي ئـةو هـةموو شـةرِء شـؤرِء لةشكركيَشـييةي عومسانييـةكان       ئ

لةنيمضة دورطةي بولاان، وةك دورِطةيةكي دابرِاو مايةوة لةساي ئاطربةسيت ذيَراوذيَـري نيَـوان   
ئيمثراتؤرء سوَلتاني عومساني هةرضةندة هيَزةكـاني دةسـتيان طـرت بةسـةر تـةواوي ئةدرنـة       

ز ء ئةطةرضي ئيمثراتؤري بيـزةنيت داواي يارمـةتي لـة ثاثـا ئـوريين      0181ك/786لةساَلي 
ثيَنجةم كرد لةدذي سوَلتاني عومساني مورادي يةكةم، بـةآلم لـةرؤماوة بـة هةناسـة سـاردي      
طةِرايةوةء برِياري دا خـؤي لةسـوَلتاني عومسـاني نزيـك خباتـةوة، بـؤ ئـةم مةبةسـتة كـورِة          

ريزي لةشكري عومسانييةوة، ئةمة شويَنةواريَكي باشي الي  ناوةجنييةكةي تيؤدؤري نارد بضيَتة
 (.7/10سوَلتان مورادي يةكةم بةجآ هيَشت )

هةندآ لةو رووداوانةي لةهةردوو مةملةكةتةكـة روويانـدا بوونـة فاكتـةري بـةهيَزكردني      
دا ثيَوةندي دؤستايةتي نيَوانيان، وةليَ لةم سةروبةندةدا كارةساتيَك بةسـةر دةوَلـةتي عومسانيـ   

هات، ئةوةبوو سـةدري ئـةعزةم )خريالـدين ثاشـا قـارا خـةليل جانـدارلي(ي وةزيـري دانـاء          
ز كؤضي دوايـي كـرد، بـؤ ريَزليَنـاني ئـةم خانـةوادة       0180ك/788سةركردةي مةزن لةساَلي 

 بةخشندةية سوَلتان موراد، عةلي ثاشاي كورِي لةجيَطاي باوكي بةسةدري ئةعزةم دانا.
ين قارةمـان لـة رؤذهـةآلتء ثادشـاكاني سـربياء بؤسـنةو هرسـكء        هةريةك لةثادشاي مرينشـي 

مةجةرء ئةلبانيا كة ريزةكانيان يةكخستبوو، هةوَلياندا ئةم كة ء هةوا نويَيـةي دةوَلـةتي عومسـاني    
باؤزنةوة، لةبةرامبةر ئةمةدا سوَلتان مورادي يةكةم لةشكريَكي طةورةي ئامادة كرد هةوةَلني جـار بـؤ   

انء بة ئاساني خستيية ذيَر ركيَفي خؤيةوة، لةثاشان روويكردة شةرِي ئـةو ثادشـا   شةرِي ثادشاي قارةم
ئةوروثيانةي كة بة ذمارةء ضةكء تفاق لةو زؤرتر بوون، بةآلم ويَـرِاي ئـةوة  تـوانيي بةسـةرياندا زاأل     

انـد  بيَت، وةليَ يةكيَك لةمرية سربييةكان بةنيَوي ميلو  كوبيلـوظيض روويكـردة الي سـوَلتانء واي نو   
هاتووة ئامادةي خزمـةتء ملكةضـي فةرمانـةكاني بَيـت، لـةناكاو بـة نةشـتةريَكةوة ثةالماريـداء         

(، لةدواي خؤيشي بايةزيـدي كـورِي هاتـة سـةر     7/10ز كوشيت )0189ك/790دةستبةجآ لةساَلي 
 تةخيت سةَلتةنةتء نازناوي ييلديرم بايةزيدي لةخؤ نا.
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بكةين كة دوو كةسايةتيي طرنط لةهـةمان   سوودي هةبيَت باسي ئةوة -ليَرةدا-رةنط بآ
ماوةدا كؤضـي دواييـان كـرد: يةكـةميان شـَيو بهـْا  الـدين يـةكيَك لةطـةورةترين زانايـاني           
نةقشبةنديء دووهةمينيشيان شاعريي مةزني فار  حافزى شريازى بوو كـة كاريطـةري زؤري   

يَطةي زماني عـةرةبي  هةبوو بة سةر شاعرياني دةوَلةتي عومساني، زمانء ئةدةبياتي فارسي ج
لة وآلتي ئةنادؤأل لة سةدةي سيزدةهةمي زاينييةوة طرتبووةوة، لة كاتيَكدا زمـاني تـوركي وا   

 (.0/7ثاشةكشةي كردبوو ببيَتة زماني عةوامي تاكةكاني طةل )
يةكةم كردةوةي سوَلتان ييلديرم بايةزيد ثا  ئةوةي هاتة سةر تةخت ئةوة بـوو، دةسـيت ضـووة    

ثا  ئةوةي لةو هةراو ثشيَوييانةي رؤذطاري باوكي مورادي يةكـةم روويانـدا    -راكةيخوييَن تاقة ب
كوشـتين ئـةو تاقـة برايـةي يةكـةم بـؤ زامنبـووني دةسـةآلتيء         -براي هةوةَلي سـاوجي تياضـوو  

واتة كوشتين برا لة اليـةن سـوَلتاني    -دووهةميش نةبا لة دوا رؤذ ناكؤكي رووبدات. ئةو كردةوةية
بووة ياساء بطرة نؤرميَكي سةرةكي لة سةَلتةنةتي عومسانييةكانـدا. لةبـةر ئةمـة     دواجا  -نويَوة

 (.7/17ي لةخؤ نا ضونكة بروسك ئاسا براكةي لةناودا )-بروسكة -نازناوي ييلديرم
سوَلتان بايةزيد، ثا  سةركةوتين لـة كؤسـؤظاء سـويَند خـواردني ئيتيـاني كـورِي الزار       

سوَلتان دريَذةي بةشةرِدا لةدذى سـربةكان، نـاكؤكي نيَـوان    ثادشاي سربيا بؤ ثشتيواني كردني 
ئيمثراتؤري قوستةنتينييةء كورِةكـةي قؤزتـةوةء هاوكـاري )ئةنـدرينيكو (ي بـةدة هـةزار       
جةنطاوةر كرد بةرةو ئةستةمووأل بـرِؤنء ناضـاري ئيمثراتـؤر بكـات تـةخيت ثادشـايةتي بـؤ        

ــت، لةثاشــان هــةردووكياني لةقــةآلي  -ئيمثراتــؤرء كورِةكــةي واتــة-نةوةكــةي بــةجآ بيََليَ
)ئينيما ( لةسةر دةريا نيشتةجآ كردء ئيمثراتؤري نوآ ثةميانيدا ساآلنة با ء خةرا  لةطـةأل  

ز لةسـةري ريَككـةوتن   0191(هةزار سـوار بداتـة سـوَلتاني عومسـاني، ئةمـة لةسـاَلي       01)
مثراتـؤري  (. بةآلم ئةندرينيكؤ  دةسيت طرت بةسـةر ضـةند ثيَطةيـةكي سـةر بـة ئي     7/17)

قوستةنتينية، كةضى خةَلكةكةي )دانيشتواني قوستةنتينية( حةزيان دةكرد )مانؤيل( حاكميان 
بيَت، لةبةر ئةمة سوَلتان يةكيَك لةئةفسةرةكاني خؤي نـاردة ئـةو شـارة بـؤ وةرطـرتين راي      

كةوت خةَلكي دةربارةي ئةو ئيمثراتؤرة نويَيةى ئارةزوويانة حوكمرِانييان بكات، لةئاكامدا دةر
بـة   -بـة هاوبةشـي كورِةكـةي   -زؤرينةي خةَلكي لةطةأل )مانؤيل(دان، سوَلتانيش ئـةوي دانـا  

 (ساألء لةذيَر حيمايةي عومسانييةكان.01ئيمثراتؤري قوستةنتينيية بؤ ماوةي )
( مرينشينانةي وان بةالى بـاكوورء باشـووري   01دواي ئةوة بايةزيد ضاوي برِيية الي ئةو )

( مرينشـينداء  7عومسانييةوةء لةشكري ئاذؤتء دةستيطرت بةسـةر )  رؤذهةآلتي مةملةكةتي
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مرينشيين )حةميديية(ي كورديشي خستة سةر مَلكي تايبةتي خؤيء لـة ثاشـان مرينشـيين    
)قارةمان(ي لة باشووري رؤذهةآلت، داطريكرد. بةم شيَوةية هةموو ئةنادؤأل، كوردستان نةبيَت، 

اميكاريية تازةكاني ئيمثراتؤري ثريي بيزةنيت )ياني( لـة  سةر بة دةوَلةتي عومساني بوو. بةآلم ق
قوستةنتينية، بيانوويةكي حاشاهةَلنةطري بؤ سوَلتان رةخساند كة بضيَت طةمارؤي ئةو شـارة  
بدات، ئةمة  طةمارؤي يةكةم بوو ء حةوت ساَلي خاياند، لـةم سةروبةندانةشـدا هيَزةكـاني    

ز داطريكـرد  0190ك/796ي يؤطوسالفيايان لـة عومساني بولطارياء مةجةرستانء ضةند بةشيَك
(، وةليَ ياخيبووني حاكمي مرينشيين )قارةمان(ي سـةر بـة سـةَلتةنةتةكةي وايكـرد     7/19)

بابداتةوة بؤ ناوضةي ئةنادؤألء حيسابي خؤي لةطةأل ئـةو مرينشـينانة يةكالبكاتـةوة، تـوانيي     
ةملةكةتي عومسانيء ثاشـان  حاكمي مرينشيين قارةمان ببةزيَنآء مرينشينةكةى خستة ثاأل م

رووي لةشكري كردة رؤذهةآلت بةرةو مرينشـيين سـيوا . دادوةر )برهـان الـدين( بيَجطةلـة      
هةردوو شاري )قةيسةري(ء )خةربووت( حوكمداري دةكرد لةدةرةجنامي ئةو ثـةالمارة )برهـان   

ةسـتطريي  الدين( بةرةو ضياكاني خةربووت هةآلت، بةآلم )قاراعومسان( )قـارايولوك( تـواني د  
بكاتء بيكوذيَت. سوَلتان ييلديرم ئةم بؤنةيةي بةهةل زاني )قاراعومسـان( بكـات بةدؤسـتء    
هاوثةمياني خؤيء برِياري دا حوكمرِاني مرينشينةكةي )برهـان الـدين(ي ثـآ بسـثيَرآ، بـةآلم      
خةَلكي ئةوةيان رةتكردةوةء طوتيان باشرت واية شارةكاني )تؤقاتء سيوا ء قةيسةري(بكريَن 

يةك مرينشيينء راستةوخؤ بلكيَنريَن بة دةوَلةتي عومسانييةوة بؤ ئةوة لـةذيَر ثاريَزكارييـدا   بة
ز( رازي بـوو، دواي ئـةوة ملـي نـا     0190ك/790بيَت، سوَلتان لةسةر ئةم داواكاريية )ساَلي 

بةرةو مرينشيين )قةستةمووني( لةباكوورء بةسةر دةرياي رةشةوة، ئةميشي سةررِاي هـةردوو  
 ئايدينء منتشة خستة سةر سةَلتةنةتةوة، بةم كارة  كةوشةني دةوَلةتي عومسـاني  مرينشيين

 (.7/11لة شاري )سينوب(ةوة بةسةر دةرياي رةشةوة هةتا شاري ئةستةمووأل دريَذ بووةوة )
ئةم سةركةوتنة مةزنانة دنةي سوَلتان بايةزيديان دا جؤريَك لة كةيفسـازى ء خاوبوونـةوة   

بةزمء سةماء طؤراني دةبةستء بؤ هةوةَلني جار لـة ميَـذووي دةوَلـةتي    دايبطرآ. ئيدي كؤرِي 
عومسانيدا بادةء شةرابي هيَناية ئةو كؤرِانةوة، لةوالشـةوة عـةلي ثاشـاي وةزيـري سـةرقاَلي      
رابواردنء كاروباري خودي خؤي بوو لة بري ئةوةي مشووري سةَلتةنةت خبـوات، ئـةم كـة ء    

ةدري ئةعزةمي وايكرد جؤريَك لة طةندةَلي كؤمةآليـةتي  هةوا خؤشيء رابواردنةي سوَلتانء س
ب وبيَتةوة تةنانةت حوكمرانء دادوةرانيش خاوةء بةرتيليان وةردةطرتء مةحسووبيةتء خـزم  
خزمؤكيء ناسياوي لةسةَلتةنةتدا تةشةنةي كرد.. تاوةكو ئةو رؤذةي هاتةوة سـةرخؤيء بـريي   
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( دادوةر فرِآ دةنـة نيَـو ئـاطر تـاوةكو     61دا )لةكاروباري دةوَلةت كردةوة، بةجؤريَك فةرماني
دةمرن ثا  ئةوةي لة قةآليةكي قايم توندي كردن. بةآلم زمانلووسيء ليَزانيين سةدري ئةعزةم 
لةدواين ضركة ساتةكاندا لةم ضارةنووسة رزطاري كردنء ثاشان هةريةك مووضةي دةرماَلةيةكي 

 ثيَى بذين.وايان بؤ برِايةوة هةر هيَندة بتوانن بذيء مةمر 
سوَلتان بايةزيد ضةندين مزطةوتيشي لةهةموو ناوضـةكاني دةوَلـةت رؤنـا، طـةورةترينيان     
مزطةوتي بؤرسةية كة لةسةر شَيوازي ئةندةلوسـي بنيـات نـراوة، ديسـا طرنطيـي بـة زانـاء        
سؤفييةكاندا بة شيَوةيةك هيَناي خوشكةكةي خؤي دا بة شيَخي بوخارا )مريي بوخـارا( كـةوا   

د عةلي هةمةداني هات بؤ سةرداني، )بةرقووق(ي سـوَلتاني ميسـريش ناونيشـاني    شيَو سةي
سوَلتاني رؤمي بةسةرا دابرِيء ئيمتيازي هةَلطرتنى ةشيَري سـوَلتاني عومسانيشـي وةرطـرت    
هةر وةختيَك نيازي بواية لةشكري سةربازي بكات. ئةم نةريتة  وابوو ثيَيان دةطوت تةقليدي 

تاني عومساني نوآ دةهاتة سـةر تـةخت. سـوَلتان بايةزيـد، كوزةلضـة      ةشيَر لةو دةمةي سوَل
حةسار )ئةنادولؤ حةسار(يشي رؤنا بـؤ ضـاوديَريء فشـار خستنةسـةر شـاري قوسـتةنتينيية       

(. بةآلم ئيمثراتؤري قوستةنيتنيية ئةمةي بةدأل نةبوو ء بطرة بةهةرِةشةو مةترسييةكي دانا 7/10)
ان دةستيان كرد بة داطريكردني خاكي بولطارسـتان لةريَطـةي   لةسةر خؤي. ئةو دةمة  عومسانييةك

نيطبؤليء شا سيسمانء كورِةكةيان كوشت، ثادشاي مةجةرستان )سـيطمؤند( لـةو لةشكركيَشـية    
نويَيةي لة ختووبي شانشينييةكةي قةوما هةسيت بة نيطةراني كـرد، بؤيـة لةطـةأل شـاي فةرةنسـا      

سالظيية واتا حاكمي كارطيَرِي وآلتةكة يان ياريـدةدةرة   )شارلي شةشةم(ء مريجا فؤيفودا )واذةيةكي
سةربازييةكةي كة ئةمة  لةبةرامبةر واذةي سؤباشي عومساني يةك بطريَتةوة(، ريَككةوت لةسـةر  
ئةوةي لةشكريَكي طةورةء طران بة سةركردايةتي كؤنـت دي نيفـةر )جـاني ئـازا( ئامـادة بكـرآء       

نةمساء ترانسلظانيا لة جةنطيَكي خاضثةرستانةي نـوآ تيَـدا    سوارةيةكي زؤر لة ئةَلمانياء باظارياء
 .ئابلووقةي دا 0190بةشدار بوونء روويكردة قةآلي نيطبؤَلديء لةساَلي 

( 11لةشكري هاوثةميان ئةمةندة زؤرء زةوةند بوو بة رِادةيةك ضةكء تفاقء كؤمةكي، بـة) 
ــك ئــةو لةشــكرة  مةزنــة لــة نزيكــي  كةشــيت بةســةر رووبــاري )تؤنــا( رةوانــة كــرا، كاتيَ

ــة   ــد، ســةربازةكان دةســتيان داي ــةثا  طــةمارؤداني، ئــؤردووي دامةزران )نيطبؤلي(يــةوة ل
وةك  -خواردنةوةي مةيء سةماء طؤراني بةبآ ئةوة طوآ بدةنة هيَـزي عومسانييـةكان ضـونكة   

دَلنيــابوون كـة سـةركةوتنيان مســؤطةرة، راستييةكةشـي لةشـةرِي هةوةَلــدا      -ثيَيـان وابـوو  
نةكان سةركةوتن، بةآلم ئةوةيان فيََليَك بوو لة اليةن عومسانييةكانـةوة، كاتيَـك هيَـزة    هاوثةميا
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بةشداري شـةرِي يةكـةم نـةكرد،     -برييت بوو لةسةربازة ضةلةنطء نةبةزةكان -تايبةتةكةيان 
بةَلكو لةحاَلةتيَكي ئامادة باشـيدا لةثشـتةوةي كَيـويَكي نزيـك مةيـداني شـةرِةكة دانـران،        

لةشكري عومساني بة سةرؤكايةتي دؤةان بةط وةختآ شكا، بةرةو كيَـوي نـاوبراء   بةشيَوةيةك 
هةآلت، لةشكري هاوثةميانةكان كةوتنة راوةدونانيانء كاتيَك بة كيَوةكـة طةيشـنت، لةثريَكـدا    
ــوون     ــوارةي ئينكشــاري ب ــةيان س ــة زؤرب ــةرِين ك ــان راث ــاني ليَي ــةكاني عومس ــزة تايبةت هيَ

زيد كة زؤر بة توندي بةرثةرضيان دانةوةء تاوةكو نيَو ئوردوطاكةي بةسةركردايةتي سوَلتان باية
وةها راويان نان واقيان ورِماء شَلةذان، عومسانييـةكان ئـةم    -ئؤردوطاي هاوثةميانةكان-خؤيان 

بارةيــان قؤزتــةوةء دواي شــةرِيَكي خويَنــاوي ســةخت توانييــان زاأل بــن بةســةرياندا، زيــاني 
ست هةزار شةرِكةر بوو، بةآلم زياني هاوثةميانةكان نزيكـةي دوو  عومسانييةكان لةم شةرِةدا شة

هَيندةي ئةم ذمارةية بوو، بيَجطـة لـة بـةديل طـرتين دة هـةزار جـةنطاوةر كـة لةنَيويانـدا         
ء ثادشـاء مريةكـاني ئـةوروثاء ثاةـاوةي سـوارةكاني      {))جان((ي ئازا}سةركردةي لةشكركة

( كـة ، لةثاشـان   81ة طةورانـة طةيشـتة )  فةرةنسا بوون، ئةوة بـوو ذمـارةي ئـةم سـةركرد    
 (.7/10لةبةرامبةر دوو سةد هةزار دؤقة ئازاد كران )

بـة راطةيانـدراويَك، حـوكمرِانء     -لةسةر عورفء نةريَيت ئـةو سـةردةمة  -سوَلتان بايةزيد
ثادشاكاني ئاسياي لةمةرِ سةركةوتنةكاني ئاطادار كـرد. ئـةركي ئـةم راطةياندنـةي سـثاردة      

بةرةو الي هةريةك لةسوَلتاني ميسـرء حاكمـاني عيَراقـي عةجـةمء عـةرةبيء      باَليؤزةكاني، 
-سوَلتانةكاني تةتارء ئةرمينيا بيَجطة لةوة  بةشيَك لةدةسـتكةوتة مـادديء مرؤييـةكاني   

 -( سـاأل بـوو  0)-بؤ ناردن. لةثاشان ئاورِي دايةوة الي شاري ئةستةمووأل كة هيَشتا -ديلةكان
كانـدا بـوو، بـة ئيمثراتـؤر )مانوَيـل(ي راطةيانـد كـة ثَيويسـتة         لةذيَر ئابَلووقـةي عومسانيية 

مزطةوتيَك لةئةستةمووأل بنيات بنآء قازييةكيش بؤ موسَلمانةكان تيَدا دابنآ. بةآلم مانويَـل  
لةو كارةدا سسيت نواند، لةبةر ئةمة سوَلتان ئيمثراتؤري طؤرِيء ياني باليؤلؤةي طةورة كة بة 

داناو )يـاني( لةسـةر داواي سـوَلتاني    -تة ئيمثراتؤري قوستةنتينيةناوي ئةوةوة ناونرا بوو ببيَ
عومساني رازي بوو، بةمة  ئةم مزطةوتة بووة ضوارةمني مةَلبةند بؤ خواثةرسيت موسَلمانةكان 
لةئةستةمووأل، ئةمة دواي ئـةوةي هةريـةك لةسـولةمياني خةليفـةي عومسـانيء ئـةرتوةرولي       

راتؤري قوستةنتينييةيان ناضار كـرد سـآ كليَسـا لـةو     سةجلوقيء رالح الديين ئةيووبي ئيمث
رؤذطارةدا بكات بة مزطةوت. بةآلم كاتيَك سوَلتان بايةزيد نامةيـةكي ثـرِ طـةفء هةرِةشـةي     

ثيَ طةيشت، وةآلميَكي توندء ريسوا ئاميَزي  -كة ناوبانطي جيهاني داطرتبوو -لةتةميورلةنط 
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كة تةميورلةنط ثيَشكةشي تـاهرييين   -ةرزجنان دايةوة، هةر بةمةشةوة نةوةستا، بطرة بةرةو ئ
ز داطـريي كـرد، دواي ئـةوة    0611ك/811وةرِآ كةوتء سـاَلي   -ثادشاي ئةرمينياى كردبوو

طةرِايةوة بؤ )بؤرسة(ي ثايتةخيت، بؤ ئةوة ئةاارةيان بةرةو قوسـتةنتينية بـروات تـاوةكو بـؤ     
، وةليَ لةبةر ئةوةي تةميورلةنط دووهةمني جار طةمارؤي بدات بة ئاماجني دةست بةسةراطرتين

كة يةكيَك بوو لةسامانةكاني دةوَلةتي  -ئةرزجناني وةرطرتةوةء كوشتاريَكي زؤريشي لةسيوا 
نايةوة، لةو الشةوة تةتارةكان روويانكردبووة رؤذئاوا، لةبـةر ئـةم هؤيانـة سـوَلتان      -عومساني

 (. 7/17)بايةزيد ناضاربوو هةميسان بطةرِيَتةوة بةرةو ثايتةختةكةي 
ــة )    ــداي ل ــاري بةة ــار ش ــةمني ج ــؤ يةك ــةنط( ب ــةي )تةميورل ــةو دةم ــةواَلي 11ئ ي ش

ز( طرت، تيا جيَطري نةبوو، بةَلكو لةشكري بةرةو )تكريت( رانـيء بـؤ مـاوةي    0181ك/790
( رؤذ ئابلووقةي دا، تا خؤي دا بةدةستةوة، تةميوور تكرييت كاولء ويَران كردء لةويَشةوة 61)

(ء ئةو دواي وآلتاني كوردسـتان وةرِآ كـةوت، تـا طةيشـتة     00/110روها )بةرةو دياربةكرء 
قةآلي وانء لةوآ مريي هةكاري طةمارؤدا، ثاشاي قةآلكةي طرت، هةروا ئابَلووقـةي سـةخيت   
خستة سةر هةموو ئةو قةآلو دذانةي لةريَطةي بوونء دةسيت بةسةر هةمووياندا طـرت. دواي  

ي مـانطي سـةفةري   00واني لةرؤذي هـةيين ريَكـةوتي   ئةم كارةي بةرةو )موسأل( ملي ناو ت
ز بة ريَطايةوة بةرةو كوردستان داطريي بكات. ليَرة  مريةكـاني كـوردء   0186ك/790ساَلي 

حاكماني ئةو دةمة كة برييت بوون لةهةريةك لة: مري عةلي سةرداري ئةربيلء مري عزالـديين  
ن كيَفء مري تـاهريةدين حـاكمي   كوردي حاكمي جزيرء مري سولةمياني ئةيووبي حاكمي حةسة

ماردين، هةر هيَندةيان ثآ كرا لةطةأل حاكمي موسألء ةرزان بضـنة ئؤردوطـاي تةميورلـةنطء    
ئامــادةيي خزمــةتء ملكةضــيي خؤيــان لةبةرامبــةر دةربــربِن، بــةم تةرحــة  وآلتةكــةيان  

شةرةيف (، لةوالشةوة مري حا  8/001لةوةيشوومةي كاولكاريء تاآلني تةميورلةنط ثاراست )
ي رةجةبي هةمان ساأل كردء هةموو كليلـي  00بةتليسي سةرداني ئوردوطاي تةميووري لةرؤذي 

قةآلكاني بةتليسء ئةخالتء مو ء ئةودواي قةآلء تاوةرةكاني ذيَر دةسةآلتي خؤي بيَجطةلـة  
دياريء سةوقاتء شتءمةكي كةوناراي دانساة هـةمووي ثيَشـكة  بـة تةميورلـةنط كـرد،      

رامبةر ئةم كارةي مري شـةرف جلءبـةرطي جـوانء ثشـتيَين زيَـرِء ةشـيَري       تةميووريش لةبة
كاآلنزيَري ثيَشكة  كرد، )مري( بةمة سةري خؤي لةنيَو هاوةآلني بةرزكردةوة نةخوازة تـةميور  
وياليةتي بةتليسي بة مري حا  شةرةف سثارد دواي ئـةوةي باسـنيء ئونيـكء مالزكورديشـي     

ة مري حا  شةرةف بتليسي تـواني مرينشـيين بـةتليسء    (، بةو شيَوةي01/610خستة سةر )
 ناوضةكاني ذيَر دةسةآلتي لةويَرانكاريء فةوتانء تاآلنء سةرشؤرِي رزطار بكات.
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تةميورلةنط ثا  ئةوةي كوردستاني هيَنا بة ذيَر ركيَفي خؤيةوة، مريانشاي كورِي تيَدا بـة  
ايدايـةوة بـةرةو بةةـدا بؤئـةوةي     سةردار داناو لةطةأل سوثاكةي لـةوآ هيَشـتييةوة، ثاشـان ب   

هةميسان داطريي بكات دواي ئةوةي زانيي ئةمحةد جةاليريي حـاكمي ثيَشـووي كـة لـةكاتي     
داطريكردني يةكةم هةآلتبوو، دووبارة طةرِاوةتةوة بؤ بةةـدا. بـةآلم جـةاليريي كـة تـا سـاَلي       

ييلـديرم   ك حوكمي بةةداي دةكرد بؤ والـي فـةرة  بـةجيَي هَيشـتء هانـاي بـردة بـةر       810
كـة   -بايةزيدي سوَلتاني عومسانيء داواي ليَكرد يارمةتي بـداتء ثشـيت خـؤيء قارايوسـف    

بطـرآ دذي تةميورلـةنطي داطريكـةري وآلتـي هـةردووكيان      -ئةويش بةرةو الي هانـاي بردبـوو  
(7/61.) 

تةميورلةنط كاتي خؤي هةواَلي سوكايةتي ثيَكردني سوَلتان بايةزيدي وةرطرتبوو بة ريَطةي 
و ثةيكــةي نامــة ثــرِ هةرةشــةء طورِةشــةكةي بــؤ ســوَلتاني عومســاني نــارد لــةحاكماني ئــة

مرينشينةكاني طةرميانء منتشةء ئايدين كة ثـةنايان بـؤ تةميورلـةنط بردبـوو دواي ئـةوةي      
بايةزيد دةسيت طرت بةسةر مرينشينةكانياندا، بؤية زؤر دةهريء توورِة بـووة، كـاتيَكيش بـة    

زيــدي وةرطــرت كــة ثــرِ بــوو لةســوكايةتي ثيَكــردنء هةرِةشــة،  نامةيــةك وةآلمةكــةي باية
بيَجطةلةوة  كة زاني سولتاني عومساني دةسيت طرتووة بةسةر ئةرزجنان كة ثيَشرت ثيَشكةشي 
تاهريين ثادشاي ئةرمينياي كردبوو، لةبةر هةموو ئةمانة تةميورلةنط شيَتء هار بوو، بؤية، 

ز لةشـكريَكي طـةورةي   0611ئـابي سـاَلي    ي11ك/811لةيةكي مانطي موحةرِةمي سـاَلي  
ئامادة كردء بةرةو سيوا  ملي ناء ويَراني كرد كة ئةو كات ذمـارةي دانيشـتواني نزيكـةي    

(، دواي ئةمة روويكـردة ئـةرزجنانء ئابلووقـةي دا، ضـونكة     7/61( هةزار كة  بوو )011)
ردانة بـةرطري ليَكـرد،   ئةرتوةرلي كورِي سوَلتان بايةزيدي حاكمي ئةو شارة بةشيَوةيةكي نةبة

بةآلم دواجار شار خؤى دا بةدةستةوةء ئةرتوةروأل كوذرا، بةمـة  شـةرِ بـووة مةسـةلةيةكي     
حــةمتي لــةنيَوان هــةردوو مــةزنان، ســوَلتاني مــةةؤلء ســوَلتاني عومسانييــةكان ئةطةرضــي  

 هةردووكيان سةر بة رةطةزي تورك بوون.
نـاوي دةركردبـوو، وةك: طورطـان )خاوةنشـكؤي     ويَرِاي ئةوةي تةميورلةنط بةطةليَ نازناوةوة 

يـان جيهـانطري(، بـةآلم     -مةزن= عاهيلي ئةعزةم(ء ساحيب قرِانء جيهانطري )حـاكمي جيهـان  
سـةالمةتي(بوو   -رسـيت )راسـيت   -لةمؤرةكةي تةنها دوو واذةي بةكاردةبرد، ئـةويش: راسـيت  

وة، بؤمنوونـة زجنـري بـؤ    (. جطةلةمة  فرة تاكتيكي سةربازي لةشـةرِةكانيدا بـةكاربردو  7/18)
بةستنةوةي سةربازةكانيء طواستنةوةيان بةثةت بةسةر كيَوةكان بؤ ثشتةوةي هيََلـةكاني دوذمـن   
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تا لةثرِيَكدا بةسةرياندا بدةن، هةروا ئاطريان لةدةمي ئةشكةوتةكان دةكردةوةء طرِيان تيَبـةردةدا  
ووتيَن، بيَجطةلـةوة  ثـةناي   بؤئةوةي هةرضييةكي تيَداية بة ئازووقةء بنيادةمةوة هـةموو بسـ  

دةبردة بةر جةنطي دةرووني لةدذي دوذمنةكانيء سيخورِي دةناردة ناويـان بـؤ زانـيين هـةواألء     
ئامادةباشيان، سةررِاي بايةخداني بة ثةيكء باليؤزانء ئازار نةدانيان ئةطةرضـي دَلـرِةقء درِنـدة    

زريَثؤشيشـيان بـوو، واتـة     بووة، سةربازةكانيشي جلـي يـةكطرتوويان لةبـةر دةكـردء تيثيَكـي     
سوثةريان دةركردة سةرء جةستةيان، ئةم تايبةمتةنديء جياوازييـة سـةربازييانة لـةو رؤذطـارةدا     

(. تةميورلةنط هةندآ لةم شيَوازة سـةربازييانةي لـةدذي خةنيَمـة    7/60لةرؤذهةآلت باو نةبوو )
رد ثيَوةندي بكةن بـة سـةربازة   عومسانييةكةي بةكار هيَنا، ئةوة بوو كؤمةَليَك سيخورِي رِةوانة ك

تةتارةكانـةوة لةسـوثاكةي بايةزيـدي عومسـانيء خةَلةتانـدني بؤئـةوةي بيَنـة ريـزي ســوثاكةي         
تةميورلةنط لةكاتي شةرِبةو ثيَيةى سوَلتاني تةتارةء لةهـةمان نـذادة، نـةخوازة دواي ئـةوة كـة      

(، 7/67ان وةرنـةطرتووة ) ( مانطة مووضـةي 0بةريَطةي سيخوورِةكانييةوة زانيي ئةو سةربازانة )
ضونكة سوَلتان بايةزيد بةوة ناسرابوو زؤر قرضؤكء رةزيلةء هةرضةندة عةلي ثاشاي وةزيري تكاي 
ليَكردء ثيَي طوت كاريَكي ثيَويستء زةروورة دةرطاكاني طةجنينة بـؤ سـةربازةكان واآل بكـاتء    

ارتيزاني لـةدذي دةسـت   هةوأل بدا تةميورلةنط بةرةو ضياكان وةكيَش بكـات بؤئـةوةي شـةرِي ثـ    
ثيَبكةن ضونكة لةشكرةكةي لةهةذمار ناياء ئةستةمة لةناوضة تةختانييةكاندا بةسةريا زاأل بـني.  
وةليَ سوَلتاني عومساني طويَي خؤي لةهةمبةر ئةم تكايانـةي وةزيـر كـةرِ كـردء بـةرةو شـةرِي       

ةنط(ةوة ئابَلووقة درابوو، سةربازاني تةتار رؤيشت الي دةروازةكاني ئةنكةرة كة لةاليةن )تةميورل
تةميورلةنط كة ئةمـةي بيسـتةوةء زانـي بايةزيـد تـةنها سـآ هـةنطاو لَيـوةي دوورة، بةثةلـة          
ئابَلووقةي لةسةر ئةنكةرة هةَلطرتء روويكردة رووباري )جوبوق(ء لةوآ لةشكربةزي كـردء بـةم   

ر شـةرِكةر  رةنطة ئاوي لة لةشـكري عومسانييـةكان بـرِي كـة ذمارةيـان نزيكـةي بيسـت هـةزا        
( هيَنـدةي   7لةمرينشينانء رةطةزي جياجيا بوون كةضي لةشكري تـةتار هاورةطـةزء بـةذمارة )   

 (.7/67ئةوان بوو )
( رؤذي رةبةق بةريَطاوة لةطـةأل  0لةشكري عومسانيي شةكةتء ماندوو بةهؤي برِيين )

ني لةشـكري تةميورلــةنطي زؤرو زةبةنـد بةيــةكا هـاتنء ثيَكيــان داداء كاتيَـك ســةربازا    
مرينشيناني ساروخانء منتشةء طةرميانء ئايدين، مريةكاني خؤيانيان لةتةك تةميورلةنط 

كـة سـيخورِةكاني تةميورلـةنط     -بيين، ئةوانيش لةطةأل تةتارةكاني نيَو سوثاي عومساني
دايانة ثاأل شةرِكةراني تةميورلةنطء ثشـيَوييةكي زؤر كةوتـة ريزةكـاني     -رايانكيَشابوون
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. كة وةزير عةلي ثاشا ئةم حاَلةي بيين، شازادة )مري( سـليَماني كـورِي   عومسانييةكانةوة
سوَلتان بايةزيدي راكيَشا، لةوالشةوة مريي )ئاماسية( هةردوو كورِاني سـوَلتاني دووةمء  

( هةزار 01سيَيةم شازادة حمةمةدء عةباسي بردء هةآلتن. بةآلم سوَلتان بايةزيد بةخؤيء )
هـةتا ئيَـوارةي هـةمان رؤذي ذى    -ةي سـةربازةكاني بـوون  كة ثاةاو-لةئينكيشارييةكان

ز شةرِي كرد، دةرةجنام لةطةأل نةوةكةي 0611ي تةموزي ساَلي 11ك/ 816احلجةي ساَلي 
لةحاليَكدا مرؤ بةزةيي ثآ دةهاتةوة خؤيدا بةدةسيت سوَلتان )مةمحوودي ضةةتايي(يةوة 

 (.7/68كة يةكيَك بوو لةسةركردةكاني تةميورلةنط )
ةوةي تةميورلةنط لة ئوردوطاكةي لة ئةناةرة ماوةيةك ثشووي دا، بـةرةو ئـةزمريي   ثا  ئ

ئاذؤتء داطريي كرد، ئةجنا لةنزيك )ئةفس( لةوثةرِي باشووري خؤراواي دةرياي سثي ناوةراست 
لةشكربةزي كرد، لةوآ سـوَلتاني بةنـدكراوي عومسـانيء مـري موسـاي كـورِي وةطـةأل خـؤي         

ي تري سوَلتانيش بوو، ئةوا )سولةميان(ي كورِة طةورةكةي لةطةأل خستبوو، هةرضي سآ كورِةكة
)عةلي ثاشا(ي وةزير طةيشتة وياليةتي رؤميَلـي )بوَلكـان(ء لـةوآ نـاوي خـؤي بةسـوَلتاني       
عومساني جارِدا. حمةمةدي كورِيشي بةياوةري بايةزيد ثاشا كة يةكيَك بـوو لـة سـةركردةكاني    

ان قـةآلي )ئةماسـيا(ي طـرتء )قوبـاد ئؤةَلـو(ي حـاكيمي       روويكردة تؤقات )بريزا(، ثاشباوكي، 
تةتاري بةزاندء ئةويش ناوي خؤي جارِدا بةسوَلتاني دةوَلةتي عومساني. ئةو دةمةي تةميورلةنط بـة  
ريَطاي طةرِانةوةيدا لة ئةزمريةوة بةرةو بةةداء ئةجنا سةمةرقةند دةرِؤيشـت، سـوَلتان بايةزيـد لـة     

ز 0611ك/810ي مانطي شـةعباني سـاَلي   06اري )ئاكشةهر( لة سةربازطاكةي تةميورلةنط لة ش
-كؤضي دوايي كرد، لةبةر ئةمة تةميورلةنط موساي كورِي كة ئـةويش لةطـةأل باوكيـدا ديـل بـوو     

ئازادي كردء ثؤشتةترين جلء بةرطي بةبةردا كردء ةشيَري كاآلن زيَري ثيَـداء تـةرمي بـاوكي بـؤ     
ةوانةكان ناردييةوة بؤ بؤرسةي ثايتةخيت عومساني كة لـةو  خستة سةر وآلخء لةطةأل طرؤيةك لة ثاس

دةمةدا لة ذيَر فةرمانرِةوايي )عيسا(ي براي بوو كـة نيَـوي خـؤي بةسـوَلتاني عومسـاني جـارِدابوو       
(. ئةو بارة ثةرت ثةرتبوونء ثيَطةفرةييةي سةَلتةنةت لة جةستةي دةوَلةتي عومساني دا بـؤ  7/00)

وو هةتا ئةو دةمةي حمةممةد دةسيت رؤيي بةسةر براكانيـا زاأل بيَـتء   ( ساأل دريَذةي هةب01ماوةي )
هةميسان تواني دةوَلةت يةكبخاتء بة ناوي حمةممةدي يةكةم يان سوَلتان حمةممةدي ضةلةبي لة ساَلي 

بةردةوام بوو و طرنطي دا بـة لـة شكركيَشـي بـةرةو      0610هاتة سةر تةخت تاوةكو ساَلي  0178
 .ةبآ ئةوة بايةخ بدات بة رؤذهةآلتئةوروثا لة رؤذئاوا ب
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ــاَلي   ــةنط س ــي تةميورل ــورِي رووي  0610ك/817دواي مردن ــريزا(ي ك ــاهروخ م ز، )ش
لةشكركشي كردة ئةرمينيا، بؤية مري شةمسةدين بدليسي مريي بدليس لةطةأل مةليك حمةمةد 
حاكمي هةكاريء مةليك خةليل حاكمي حةسةن كيَفء مريي خيزانء هةنـديَ    مريانـي تـر    
كؤبووةوةء ضوونة بارةطاي شاهروخ دلسؤزيء ملكةضي خؤيان لـة بةرامبـةر نوانـد وةك ضـؤن     
ثيَشرت مرية كوردةكاني وياليةتي خوري ئيَراني ئةوةيان كردء بـةم شـيَوةية وآلتـي خؤيـان لـة      

 (.8/001شةرِو وةيشوومةي قوتار كردء شويَنء ثيَطةكةي خؤيشيان ثاراست )
َلةتي مةرِي ضةرموو( حكوومةتي قـةرةقؤينلو )دةوَلـةتي   كة حكوومةتي ئاق قؤينلو )دةو

مةرِي رة (ي لةناوبرد، دياربةكري كردة ثايتةخيت خـؤي. ئـوزون حةسـةن )حةسـةنة دريَـذ(      
حاكمي ئاق قؤينلـو نـاكؤكيء نوشوسـيت نَيـوان كوردةكـاني قؤزتـةوة بـؤ ريشةكَيشـكردني         

تايفةطـةري تـاوةكو تـواني بـة      مرينشينة نيشتمانية كوردييةكان بةسوود وةرطرتن لة هةمان
ز دةست بطرآ بة سةر كوردستاندا. بةآلم سةركةوتين )ئـوزون  0671ك/870تةواوي لة ساَلي 

حةسةن( خاني ئاق قؤينلو بـة سـةر )ئـةبو سـةعيد مـريزا(ي نـةوةي تةميورلـةنط، وايكـرد         
زاأل بيَـت   ثايتةختةكةي لة دياربةكرةوة بطوازيَتةوة بؤ تةوريَز، هـةروا ضـاوي لـةوة  برِيبـوو    

ز( لـة ثـا  طـرتين    0680-0611بةسةر سوَلتاني عومساني حمةمةدي دووةم )حمةمةدي فات  
ز. ئةوةبوو ئيسكاق بةطي حاكمي مرينشيين قارةمـان كـة   0601مايسي  19قوستةنتينية لة

لة ضنطي لةشكري عومسانييةكان هةآلتبوو، خستبووية ذيَرباَلي خؤي، نةك هةر ئةوة  بةَلكو 
طةورةشي ئامادة كردء سنووري رؤذهةآلتي دةوَلةتي عومساني ثآ بةزاندء تؤقـاتي  لةشكريَكي 

داطريكرد. ثاشان بةرةو دياربةكر وةرِآ كةوتء ئةجنا بة سةر رؤخي رووباري فوراتةوة لةشكري 
( رؤذ ضووة ناو قووآليي خاكي 0دامةزراند، بة  بةحاَلي لةشكري عومسانيش ئةوا بؤ ماوةي )

طةيشتة نزيكي ئةرزجنان كة ئؤردوطاي )ئوزون حةسـةن(ي ليَيـة ئـةويش لـة     ئاق قؤينلو هةتا 
ز لةشـويَنيَك  0671ي تـةمووزي سـاَلي   10ك/877ي مانطي )ربيع االول(ي ساَلي 0بةرواري 

ثيَي دةطوترا )ئوتلوق بـةلي( هـةردوو لةشـكر لةشـةرِيَكي سـةختء طرانـدا بةيـةكا هـاتنء         
و، بـةآلم عومـةر تورخـاني وةزيـريء قـازي      لةدواييدا )ئوزون حةسـةن( شـكاء بـؤي دةرضـو    

و هـةروا   -لةشكرةكةي كة لة هةمان كات قازيي هةموو قازييةكاني )حةسةن كيَف(يش بـوو 
زاناي عيَراقي حممود شةرحييء ضةندين كة  لـة سـةركردةكاني لةشـكرةكةي هـةموو بـةديل      

واي حةسانةوةيةكي طريان. لة ثاشان )حممدي فات ( رؤيشت ئةرزجنانء قةراحةساري داطريكردء د
 (.7/001كورت طةرِايةوة بؤ )ئةستةمووأل( )
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كاتيَك شا ئيسماعيلي سةفةوي سةري هةَلدا، ثا  ئةوةي دةسيت بة سةر ئيَرانء ئازةرباجيانـدا  
ز 0011ك/919ز تةوريَزي كردة ثايتةخت،سـةر لـةنوآ لـة سـاَلي     0010ك/917طرتء لة ساَلى 

ساَليَك بة سةر ئةمةدا، خاكي كوردستاني نيَوةراسـيت  لةشكريَكي طةورةي كردة سةر ورمآ، دواي 
هةتاوةكو )بستان( بةزاندء لةورِا ضوو بةطـذ )عـاْل  الدولـة(ي حـاكمي مرينشـيين )زولاةدةرييـة(       

(ء شــا ئيســماعيل داواي ليَكــرد كضــةكةي ثــآ بــدات بــةآلم )عــاْل  الــدين( داواكــةي 7/110)
د بةط( بةدوا سوَلتاني ئـاق قؤينلـو دواي ئـةوةي    رةتكردةوة، بيَجطة لةمة  ثةناي دابووة )ئةلوةن

ئةميان لةثيَش ئيسماعيل سةفةوي بـةزي، لةثاشـان بايدايـةوة دياربـةكرء خةربوتيشـي لةسـاَلي       
ز داطريكرد، ئةطةرضيش مريةكاني كورد ملكةضبوونيان لةبةرامبةر ثيَشـاندا، بـةآلم   0017ك/901

ء لةجياتييان دةستء ثآ قزَلباشةكاني خـؤي  شا ئيسماعيل سةفةوي هةمووياني لةزيندانآ توندكرد
 (.8/006كردة حاكم بةسةر مرينشينة نيَوخؤييةكان لةكوردستاندا )

شا ئيسماعيلي سةفةوي، لةو رؤذةوةي مري ئةمحةدي كورِي سوَلتان بايةزيد  بوو بوة والـي  
بة سةر ئاماسيةوة ثشيت دةطرت لة دذي سةليمي بـراي، نـةك هـةر ئـةوة بطـرة كورِةكـاني       
ئةمحةدي خستة بن باَلي خؤيةوة كة روويان كردة الي، ثـا  ئـةوةي بطـرةء بـةردة لـة سـةر       
سةَلتةنةت لة نيَوان كورِء نةوةكاني بايةزيدي دووةم تةشةنةي كرد. ئةطةر ئةو نامة ثرِ طـةفء  
هةرِةشة ئاميَزانةشى خبةينة سةر كة شا ئيسماعيل لةطةأل هةندآ دياري طاَلتةجارِي، وةك بـة  

)قوتووي حةشيشة( بؤ ياوز سةليم ناردبووني كاتيَك لة سةر تةخيت سةَلتةنةت دامةزرا،  منوونة
وةك  -هةروا وةآلمدانةوةي سوكايةتيثيَكردني سوَلتاني عومسانيء دياريية لةكةدارةكاني بـؤي 

ئـةوا روودانـي شـةرِي نَيوانيـان هـيض شـكء طومـانيَكي         -جلءبةرطي ذنانةي شا ئيسماعيل
ياةت ئةمةيان قةوماء سوَلتان ياوز بة لةشكريَكي بآ هـةذمارء طرانـةوة   نةدةويست، بة هةق

كة يـةكيَك   -بةرةو تةوريَز ملي نا، كاتآ طةيشتة شاري جةرميك مستةفا بةطي مريي كوردي
راسثارد  -بوو لة سةركردةكاني باَلي ضةثي لةشكرةكةء دواجا لة دةوَلةتي عومساني بووة وةزير

طرتين لةئةستؤ بطرآ. مرية كوردةكانيش لة دةرةجنامي هةوألء  ئةركي طةمارؤداني بايبؤرتء
كؤششي زاناي ثايةبةرزء داناي كورد مةال ئيدريس بدليسي ضوونة ثالَ سوَلتان، ئةمة وايكـرد  

ك/ 011ي مانطي رةجـةب  1تاي تةرازووي سوَلتاني عومساني لة شةرِي بةناوبانطي ضالديران )
 لةم شةرِةدا.ز( بة اليةوة قور ء سةنطني بآ، 0006
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سوثاي شا ئيسماعيلي سةفةوي تووشي نوشوستييةكي فرة طةورة هاتء وةها لووتي شكا 
كة دواجار نـةيتواني لـة ضـياكاني زاطرؤسـةوة بـةرةو ئـةنادؤأل بثةرَِيتـةوة، ضـونكة هـةموو          

 (.7/106كوردستان هاتة ذيَر باَلي دةوَلةتي عومسانييةوة )
استى تـوانيبييَت ريَبـةراني مرينشـينية كوردييـةكان     جا ئةطةر شيَو ئيدريسي بدليسي بة رِ

قةناعةت ثآ بينآ كـة/ ئـةوان سـةربةخؤيي خؤيـان لةدةسـت نـادةن ئةطـةر بَيـتء ملكةضـي          
ء لـة سـةردةمي هـةردوو سـوَلتان      0061-0006عومسانييةكان بن، كةوا لةسةروبةندي نيَوان 

امـادةكرد ئـةوا مرينشـينة    سةليمي يةكةمء سولةمياني قـانووني لةشـكرى سـةربازييان سـازو ئ    
كوردنشينييةكاني توانييان خودموختاري خؤيان بثاريَزن لة دةرةجنامي هةوألء خةباتي رؤَلـةكاني  
طةلي كورد بؤ قةناعةتثيَكردني بةرثرساني دةوَلةتي عومساني بة زةروورةتي دامةزراندني قامياامء 

 (.01/70كوردنشينةكان ) موتةسةرِفء كارطيَرِييةكان لةخودى رؤَلةكاني كورد لةناوضة
بة ثيَي تؤمارطةو دةفتةرة خاقانييةكان، ئةو مرينشنيء حكوومةتـة كوردييانـةي كـة لـة     

ز حوكميان رةوابوو لةرووي جـؤري زةوىـو زارو مَلكـدارء كريَيانـةوة،     0011ك/0108ساَلي 
 (10/101دابة  بووبوونة سةر ئةم وياليةتانةي الى خوارةوة: )

( سنجن )ليوا( ثيَكهاتبووة، دوويان ساآلنة بـةكرآ دةدرانء  09لة )وياليةتي دياربةكر: -0
بةطايةتي ئةو زةويء [ ئةو دوايشي بة ثابةندبوون )ئيلتيزام(ء نة بةطايةتي تيابوون ))زةعامةت((

زارة مريييانــة كــة دةوَلــةت لــةزةويءزاري دةوَلــةتي داطريكــراو دةيبةخشــيَتة ثيــاوانء        
، بـةَلكو بـة   ]ر واتة دابرِيين زةويءزار بؤ سـوارة شـةرِكةرةكان  تيما[ء نة تيمار ]جةنطاوةرةكاني

مريات بابةلباب كرابوون بة مَلك، ضـونكة لـةو زةوييانـةن كـة )بةقةَلـةم فـةرزء بـة )ثـآ(يش         
دابرِاون(، بةآلم حاكيماني ئةم سنجاانة لةكاتي شةرِ يان ياخيبوون سةربازء يارمـةتييان دةدا بـة   

ةي ئةمةي رِةت دةركردةوة لةحاكمييةتي رووت دةكرايةوةء كورِي سوَلتاني عومسانيء ئةو حاكيم
 يان كةسيَك لةخزمةكاني لةجيَى دادةنرا، بةآلم لةكاتي ئاساييدا بة هيض شيَوةيةك نابوو البربيَن.

سنجاةكاني ئةم وياليةتة  ئةمانة بوون: خةربوت، ئةرةاني، سيوةرةط، نسيبني، حةسةن 
ــار   ــعرت، مياف ــكةزةك، س ــف، ضةمش ــوب،    كيَ ــةنطار، قل ــابور، ش ــةآل، خ ــة ق قني، ئاقض

 مهراني،تةرجيل، ئاتاق، برتك، جياقضور، ضةرميط.
 حكوومةتةكانيشي برييت بوون لة: حكوومةتي جزيرة، ئاةيل، كنج، بالو، حةزؤ.

ــةتي وان: -1 ــةويالي ــابوون،    01ل ــي تي ــرييء تيماريش ــاتبوو، زةوي م ــنجةق ثيَكه س
ةرجيش، مو ، بارطريي، كركر، كيساني، ئةسثايرت، سنجةقةكانيش ئةمانة بوون عادجلواز، ئ
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كيس، كوردي نةوةي قتور، قةآلي بايةزيد، بروع، ئوجكء حكوومةتي بدليس مامةَلةي لةطةأل 
 ئةم سنجةقانة دةكرد لةريَطةي مَلكدارييةوة. 

ــارةزوور:-1 ــةتي ش ــة) ويالي ــوو ل ــرييت ب ــدآ زةويء زاري مــرييء 11ب ( ســنجةق هةن
وون بؤ بةدواداضوونى حكوومةتي ئوجدي، ئةم سنجةقانة  بـرييت بـوون   دةرةبةطايةتيي تيَداب

لة: ئةرطيل، كيشاف، شارباذيَر، ضنطولة، جةوةأل محرين، هةزار مـراد، ديلجـوران، مريكافـا،    
 حةريردةتلو، نيلكارو، سيية، ئاجور، ئريومان، دودات، برنت، بلاا .

سةرؤك هؤزي كوردي ليَ بوون، نازنـاوي   لة وياليةتةكاني دياربةكرء وانء شارةزوور، ذمارةيةك
))مري((يان هةَلطرتبوو، بةآلم مايف ئةوةيان نةبوو ئاآل هةَلكةن، واتا: ئاآلي تايبةتي خؤيـان نـةبوو،   
مايف ئةوةشيان نةبوو ببنـة مـريي سـنجةقةكانء هـةروةك خـاوةن بةطايـةتي بـوون لـة دةوَلـةتي          

ةوةكانيان دةمايةوة، هةروا سةربازء كؤمةكيان لة عومسانيداء مَلكء سامانيان بة مريات بؤ كورِء ن
كاتي شةرِء ثشيَويدا بة سوَلتاني عومساني دةدا، سةرؤكي خيأَل يان هؤزي كورد )مري( مـايف هـةبوو   

(دةيـةك لـة مـةرِوماآلتء بـةروبوومي جوتيـاران ضـونكة هـةم        01/0سةرانة وةربطرآ بة ريَذةي )
(. بيَجطة لةوة  مايف كارطيَرِيء ريَكخستنيشي 01/101خاوةني زةويء هةم خاوةني عةشريةتة )

 هةبوو، ضونكة جوتيار بؤي نةبوو بةبآ ئاطاداري مري زةوييةكةي بةجآ بيََليَت.
ز ياساي زةويءزار دةرضوو، بةطويَرةي ياسـاكة مـرية كوردةكـان ئـةو     0808ك/0176لةساَلي 

شينة كوردييةكان هةر بـةطويَرةي ئـةم   زةوييانةي لة ذيَر دةستيانداية بووة مَلكيان، بةآلم دواتر مرين
بابان( لـة  -ياساية كؤتاييان ثآ هيَنرا كة برييت بوون لةمرينشينةكاني )هةكاريء بدليسء سليَماني
 (.01/101دةوَلةتي عومساني، ثا  ئةوةي ذياني كؤمةآليةتيء بذيَوي نةتةوةي كورد ثيَشكةوت )

قابيلي كرِينء فرؤتنء مامةَلة كردن بوو  بيَجطة لةوة ئةم زةويء زارانة بةثيَي ئةو ياساية،
ثيَيانةوة لةبةرامبةر ئةو قةرزانةي لةسةريان بوو كةثيَشرت قةدةةة بوو بفرؤشريَن. بةو شيَوةية 
دةرةبةطايةتيي طةورة لةناوضةي رؤذهةآلتء باشووري رؤذهةآلتي ئانادؤأل ثيَكهات لةئـةجنامي  

ومساني يان كرِينييان لةريَطةي ئـةو قةرزانـةي   زةوتكردني ئةو زةوييانة لةرؤذطاري دةوَلةتي ع
 لةسةر خاوةنةكانيان مابوون لةسةردةمي كؤماري.

ميَذوونووسي  طةورةي كورد مري شـةرةفخان بدليسـي دانـةري كتـييَب شـةرةفنامة، دةَليَـت:       
مرينشينة كوردييةكان لةسـةردةمي حـوكمرِانيي عومسانييةكانـدا ))خؤيـان حـوكمرِانيي خؤيانيـان       

رؤخي ضةثي ضؤمي فوراتي رؤذئاواء هةموو ناوضةكاني رؤخي رؤذهةآلتي رووباري مرادسـو   دةكرد،
كة لايَكة لة هةردوو لاةكةي فورات لةذيَر حوكمرِانيي مرينشـينة كوردييةكانـدا بـوون. كوردةكـان     
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ملكةضي فةرمانةكاني سوَلتانء ديارييان ثيَشكة  دةكردنء ئةو داواكارييانةي سوَلتان دةيويسـت،  
 (.1/10جيَيان دةطةياندء لةشكرء سةربازي يةدةكيان دةدا كاتآ ثيَويسيت ثآ بان(( )بة

بةآلم ئةم مرينشينانة ويَرِاي خودموختاري بوونء باشـرتين ثيَوةنـدييان لةطـةأل دةسـةآلتي     
عومسانيدا، ناوة نـاوة بةطـذ عومسانييةكانـدا رادةثـةرِين، هَيزةكـاني عومسـانيش لـة هـةموو         

ــييةكانيان ــةي   لةشكركش ــةكرآ طرت ــيخورِء ب ــةك س ــورد ذمارةي ــطيَرِاني ك ــةر شؤرِش  -بؤس
ثةيدا دةكردن بؤ ليَـداني كـورد بـة دةسـيت كـوردي       -لةدةرةجنامي ترساندن يان بةتةماكردن 

هاوخويَين خؤي لةو هيَرِشة سةربازييانةي دةكران بؤ كثكردني شؤرِشـةكانيان. شـتيَك نـةبووة    
 -سياسةتي ثةرت بكةو زاأل بة -آكردني ئةم سياسةتةريَطر لةثيَشي عومسانييةكان بؤ جآبةج

تةنانـةت كـة ثيَشــرت لـةنيَوان ئــةوانء كوردةكـان بــةَليَنء ثـةميان هــةبوون سـةررِاي هــاتين       
(. لةكاتيَكدا عومسانييةكان بة ضـاوي  06/10خؤبةخشانةي كوردةكان بؤ ناو ريزةكاني ئةوان )
سوَلتان ياوز سةليم بةو شيَو ئيدريسـةي كـة   رةزامةندييةوة دةيانرِوانيية كوردةكانء متمانةي 

هةوأل دةدات بؤ راكيَشاني كوردان بةالي عومسانييةكاندا لةشةرِياندا دذي ئيَرانييةكان، وايكرد 
فةرماني سوَلتانيي سثي)كاةةزى نةنووسراو( بؤ رةوانة بكـاتء ضـؤني بـوآ ثـرِي بكاتـةوةء      

( دواي ئـةوةي شـيَو   7/109تـةوة ) بةسةر هةركةسآ بيهةوآ لةمرية كوردةكـان بةشـيان بكا  
ــتان   ــةي كوردس ــةر ناوض ــات بةس ــي ليَه ــي  -ئيدريســي بدليســي وةك وال ــةرباري بدليس س

 كة سةر بة دةوَلةتي عومساني بوو. -مرينشينييةكةي
لةسةردةمي خؤي، يةكةمني واليي توركي لةسةر  0000-0696سوَلتان سولةميان قانووني 

كان مرينشينة كوردييةكانيان لةباوكةوة بة مريات بـؤ  كوردستان دانا، ثا  ئةوةي مرية كوردة
ز ئاآلي ياخيبوونيـان  0017ك/911دةمانةوة. دةبيين كاتيَك دةرويَشة قةَلةندةرييةكان ساَلي 

لة وياليةتي قارةمان هةَلكرد، سوَلتان سولةمياني قانووني مةملةكةتةكةي بؤ سـآ وياليـةتي   
ريان= بةطلةر بةطي( يةكي دانا بؤ بـةرِيَوةبردني،  طةورة دابةشكرد بؤ هةر يةكةيان )مرييَكي م

ئةوانيش ئةم بةطلةربةطييانة بوون: يةعاوب ثاشا مريي مرياني رؤم )بولاانء ئةوروثا(، بةهرام 
ثاشا مريي مرياني ئانادؤأل )ناوضةكاني ئاسياي بضووكي ناوين( خةسرةو ثاشـا مـريي مريانـي    

يَشرت ئةم ناوضـةية لةضواورضـيَوةي دةسـةآلتي    (، كة ث7/100دياربةكر )ناوضةي كوردستان( )
ز سـوَلتان سـليَماني قـانووني، سـليَمان     0016ك/960شيَو ئيدريسي بدليسي بوو. لةسـاَلي  

خؤيء حاميةكةي ناردة ئـةو شـارةء    -ثا  ئةوةي بةةداي داطريكرد -ثاشاي والي دياربةكري
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آ دانرا. هةروا ئةم سوَلتانة كرديية والي شاري بةةدا، ئةوة  يةكةمني والي عومساني بوو لةو
 (.8/081ز بةشيَك لةكوردستاني ئيَراني داطريكرد )0068ك/900لةشةرِي ساَلي 

ناوضةي كوردستان لةسةروبةندي سآ سةد ساَلي ثا  ئةو ميَذووة بـووة طؤرِةثـاني شـةرِي    
 (.00/191) 0861نيَوان هةردوو دةوَلةتي عومسانيء فار )سةفةوى( هةتاوةكو ساَلي 

ضي كورد لةو ماوةيةدا ضةندين شؤرِشيان لةدذي هةردوو دةوَلةتي عومسـانيء فـار    ئةطةر
ز لـةدذي  0017ك/0100لةسـاَلي    )0(بةرثاكرد بـؤ منوونـة، وةك شؤرِشـي كـورِي جـانثؤآلد     

ز شؤرِشـي  0018ك/0107عومسانييةكان، شؤرِشي هؤزةكاني برادؤست لةقةآلي دمدم لةساَلي 
ز لةدذي فارسةكان، بيَجطة لةشؤرِشةكاني بادينانء 0001ك/0109هؤزةكاني موكري لةساَلي 

بنةماَلةي بابانةكانء هؤزةكاني ميلليء ئـةوانيرت، بـةآلم مرينشـينةكاني بـدليسء ئاميَـديء      
هةكاري بة سةربةخؤيي لةذيَر فةرمانرِةوايي مرية كوردةكان مانةوة تا ئةو دةمةي هاتنة ذيَـر  

(. بــةآلم طــرنطرتين ئــةو 8/110ز )0001ك/0171تابيعييــةتي عومسانييةكانــةوة لةســاَلي 
جزيـرةي ئـينب    -شؤرِشة كوردييانة، شؤرِشةكةي بـةدرخان ثاشـاي مـريي حكوومـةتي بؤتـان     

ز، ضـونكة ئـةم شؤرِشـة بزوتنةوةيـةكي نةتـةوةييء      0801ك/0117بـوو لةسـاَلي    -عومةر
كوردسـتان(   نيشتماني بوو، تيَدةكؤشا بؤ رزطاركردني هةموو ناوضةكاني وآلتي كورد )هةموو

لةديليء ئةسارةتي بيَطانة بة ريَطةي بنياتناني يةكيَيت نيَوان مريءسةراني كوردء دامةزراندني 
هاوبةندييةكي برايانةي تؤكمةء ثتةو لة نيَوانيان بـؤ ريَخؤشـكردن بـةرةو سـةربةخؤيي. مـري      
ي بةدرخان ثاشا لةم كارةي يةكةمني هةنطاوي هاويشت ئـةو دةمـةي سـنووري مرينشـينةكان    

بةرفراوان كرد هةتا شاري وان لة باكوورء لةمالشةوة بةرةو دةوروبـةري موسـأل لـة باشـوور.     
هةروا سكةشي )ثارة( بةناوي خؤيةوة ليَداء كارطةيةكي بؤ فيشةطء تفةنط لةشاري )جزيرة( 
دامةزراند. كـة حكوومـةتيش لةشـكريَكي بـةهَيزي سـةربازي نـاردة سـةر بـؤ داطريكـردنء          

رية كـاريَكي واي ثيَكـرد بـا بـة دةواري شـرِي نـةكردبآ، لـةثا  ئـةم         ملكةضكردني، ئةم م
(. بةآلم ئةو دةمةي دةسـةآلتداراني عومسـاني   8/117سةركةوتنة  سةربةخؤيي خؤي جارِدا )

هيَزيَكي سةربازيي طةورةء بيَشوماريان ئامادة كرد لة دذىء يةكيَك لة سـةركردةكاني بـةناو   
                                                           

وةضةى بنةماَلةى جانثؤآلند ماونء لةلوبنان دةذين ء بوونةتة عةرةب، ئةوان لةريشةدا كوردن و درووزين،  -0
ء سةرؤكى  حيزبي ئيشرتاكى تادمي بوو، 0971خواليَخؤشبوو كةمال جونبالت وةزيرى ناوخؤى لوبنان لة

 ئيَستا كورِةكةى وةليد جونبالت سةرؤكى حيزبةكةية. )وةرطيَر(.
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د، نوشوسيت هيَناء شةرِي دؤرِاند. دةوَلةتي عومسانيش بـةم  )عزالدين شيَر( ناثاكي لةطةَلدا كر
 بؤنةيةوة ميدالياي شةرِي كوردستاني دةركرد، وةك يادطاريَك بؤ سةركةوتين.

دواي ئةوة، ضةندين شؤرِشي تـر لةكوردسـتان لـةدذي عومسانييـةكان بـةرثابوو لةسـاآلني       
هـةكاريء رةوانـدزء    شؤرِشـةكاني  0819-0819شؤرِشي كوردةكـاني زازا )ظاظـا(ء    0811

، بةآلم هةر هـةموويان هةرةسـيان   0816تورعابدينء شؤرِشي شةريف خاني بدليسي لةساَلي 
هيَناء هةموو مرينشينة كوردييةكانيش لةذيَر حـوكمي راسـتةوخؤي عومسانييـةكان لةسـاَلي     

(. ئةطةر بيَتء برِوانينة هؤكارةكـاني هةرةسـهيَناني ئـةم شؤرِشـانة     06/10رووخان ) 0867
 ةبينني ثوختةيان بريتيية لةم خاآلنةي خوارةوة:د

نةبووني يةكييَت يان جؤريَك لةيـةكييَت نَيـوان رابـةرء سـةراني كـورد دةربـارةي ئاماجنـة         -0
 نةتةوةييةكانء نةبووني ئةو ثيَشةوايةي كة بتوانيَت دةسةآلتي ئاييينء دنيايي نيَوانيان يةكبخات.

ئاَلاة لةطويَيانةي كة هةم لةثيَشء هـةم لـةكاتي   بة سانايي ثةيداكردني ئةو سيخورِء  -1
 شةرِدا ناثاكي لةطةأل رؤَلةكاني نةتةوةكةيان دةكةن.

نةبووني داهاتي دارايي تـةواو بـؤ دامةزرانـدني كارطـةي ضـةكء جبةخانـةي شـةِرء         -1
 ثيَداويستييةكاني .

ةكطرتين كوردء بةرامبةر بة ي -لةناوضةكةء لةدةرةوةي -بةرهةَلسيت دةوَلةتاني زهليَز  -6
 سةربةخؤيي بوونيان.

لةدةرةجنامي شؤرِشة يةك لةدوايةكةكاني كورد كة تا شـةرِي يةكـةمي جيهـاني بـةردةوام     
بوو، دةسةآلتداراني عومساني سياسةتيان بةرامبةر بـة كـوردء كوردسـتان هـةموار كـرد بـة       

ئاييين بة ئامـاجني   ئازادكردني بةندكراوةكانء مامةَلةي نةرم لةطةَليانء هورووذاندني دةماري
نزيكخســتنةوةيان لــةحوكمرِاناني عومســاني، هةوَليشــيان دا بــؤ رازيكردنــي ســةرؤك هــؤزة  
كوردييةكانء ئةوانيرتء يةكسانبوونيان لةطةأل كةمايةتييةكاني ديكـةي دانيشـتووي وياليةتـة    
عومسانييــةكانء لةســةردةمي ســوَلتان )عبداحلميــدي دووةم( فيَرطــةي هــةمايؤني عةشــايةر 

ئةستةموأل دامةزرا لةثيَناو فيَركردني مناآلني سـةركردةكاني ئـةو هـؤزء عةشـايةرانة بـة      لة
مةبةسيت ئامادةكردنيان بؤ وةرطرتين ثايةي سةربازيء كارطيَرِيء لـةناوبردني ناكؤكييـةكاني   

 نيَوان سةراني هؤزة كوردي يان هؤزة عةرةبييةكانء هؤزةكاني تر.
خويَندنةوة كة ماوةكةى ثيَنج ساألء فيَرطةيةكي فيَرطةي هةمايؤني عةشايةر لةرووي 

ناوخؤييش بوو ء بةدريَذي خويَندنةكة قوتابي تيا دةمايةوة، وةك قوتاخبانـةي ئامـادةيي   
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بوو لةم رؤذطارةماندا، دةرضووانيشي يان دةضوونة قوتاخبانةي جةنطي )كؤليَذي سةربازي( 
طةرضيش ئةم فيَرطةيـة سـةرةتا   يانيش فيَرطةي شاهي )كؤليَذي زانستة سياسييةكان(. ئة

تايبةت بوو بة كورِاني سةرؤك هؤزة عةرةبييةكان، بـةآلم دةسـتيكرد بـة ثيَشـوازيكردن     
ــة     ــةرناووتء كةمايةتيي ــايةتييةكاني ئ ــورِاني كةس ــةكانء ك ــؤزة كورديي ــةكورِاني ه ل
موســَلمانةكاني تــر. دوواي ئــةوة  كــة ســةركةوتين بةدةســت نــةهيَنا لــةو ئاماجنــةي 

 (.6/07( ساأل دواتر داخرا )07ا دامةزرا، )لةثيَناويد
هةرضةندة مرينشينة كوردييةكان بؤ ماوةيةكي زؤر سـةربةخؤيي خؤيـان ثاراسـت، بـةآلم     

عومساني، توكيَكي نويَي خسـتة سـةر ناوضـة دميوطرافييـة     -قؤناةي ملمالنآء شةرِي ئيَراني
ةردةآلن اليـةني شـاي   كوردنشينةكة، بة تايبةتيش ثا  ئةوةي سةراني مرينشينيي كوردي ئـ 

ئيَرانيان طرت، لةوالشةوة مرية كوردةكاني تر هةواداريي باوي خؤيان بةرامبةر بـة خةليفـةي   
ثيَضـةوانةي   -عومساني ثاراست. لةودةمةدا مرينشيين ئةردةآلن بـةو هةَلويَسـتة يةكاليةنـةي   

دسـتان.  يةكةمني زةنطي ليَدا بـؤ ثرؤسـةي لـةت لـةتكردني كور     -مرينشينة كوردييةكاني تر
ضونكة كاةةزيَكي براوةي داية دةست ئيَرانء دةوَلةتي عومسانييـةوة تـا طةمـةي ثـآ بكـةن،      
ئةويش دابة  بوون بوو، واتا دابةشكردني كوردستان لةنيَوان ضةند بةشـيَكي سـةر بـة شـاي     
ئيَرانء ضةند بةشيَكي سةر بة سوَلتاني عومساني. ئةمة  ئةو لةتكردنـة ميَذووييـة بـوو كـة     

ةموو ثةميانء ريَككةوتننامة نيَودةوَلةتييةكاني تايبةت بة ريَكخستين سنووري نيَـوان  دواتر ه
هةردوو دةوَلةتي ئيَرانء عومساني ضةسثاندييان بة دةسكردي دةوَلةتة مؤنؤثؤلةكان بة تايبةتي 

ء 0901ء ريَككةوتننامةي دارشتين سنوور بـؤ سـاَلي   0867ثةمياني ئةرزرؤمي دووةم ساَلي 
 (.1/070ء سةكي ئينتيدابي بةريتاني لةسةر عيَراق )0911اني لؤزان ساَلي ثاشان ثةمي
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 باسي دووةم
 كوردء شةِري رزطارخيوازيي نيشتماني

 
شؤرِ ء راثةرِينةكاني طةلي كورد بةبآ ثسانةوةء بـآ هـةدادان بـةردةوام بـوو لـةدذي ئـةو       

ينة كوردييانةي تيَدةكؤشان كاربةدةستة عومسانييانةي نيازيان بوو دةست بطرن بةسةر ئةو مرينش
سةربةخؤييان بثـاريَزن، ئةمـة وايكـرد عومسانييـةكان لةشـكري سـةربازي سـاز بـدةن لـةدذي          
شؤرِشطيَرِاني كوردء فرةجار هيَرِشة سةربازييةكان، دانيشتواني طوندة كوردةكانيان بة ريَطايانةوة 

دةربــةدةر دةكــردن يــان دةكردنــة ئامــانجء كــاولء ويَرانيــان دةكــردنء خةَلكةكــةيان ئــاوارةء 
( جار 08دةيانطواستنةوة بةرةو ئةو ناوضانةي زؤرينةي دانيشتوانيان تورك بوون، ئةم بارة ثرت لة)

(، سـةركردةكاني ئـةو   01/89لةسةروبةندي حـوكمرِانيي عومسـاني تـةنها لةدةرسـيم روويـدا )     
ردييـةكان جـةختيان   لةشكركيَشييانة سةررِاي ئةم كردةوانةشيان، بؤ سةراني هةنديَك لـةهؤزة كو 

دةركردةوة كة ئاماجنيان لةم هيَرِشـانة ئـةوان نييـةء بـةَلكو ئاماجنيـان هـؤزة كوردةكـاني تـرة         
 (.01/91لةمةشدا دةيانةويست يةكييَت ريزةكانيان تيَكبدةنء ناكؤكي خبةنة نيَوانيانةوة )

طرتـة  ئةو دةمةي )ئيتيكادييةكان( جَلةوي دةسةآلتي سياسـييان لـة دةوَلـةتي عومسـاني     
دةست، رؤذنامةنووسي ناسراوي تورك )حسيَن جاهيد ياَلضني( كـة يـةكيَك بـوو لـة اليـةنطرة      

وتـاريَكي   0919توندرؤكاني )ئيتيكادييةكان( لة رؤذنامةكـةي بـة نـاوي )تـةنني( لةسـاَلي      
ب وكردةوة تيَدا دةَليَت: ))ئيَمة كيَشةي كةمايةتييةكان لة دةوَلةتي عومسانيدا بة شـيَوةيةكي  

ةرِةتي يةكال دةكةينةوة((. ئةمة بةبآ ثيَضءثـةنا ئاماذةيـةكي ئاشـكرا بـوو كـة ئامـاجني       بن
ئيتيكادييةكان، بة تورك كردني كةمايةتييةكانة، بة تايبةتي كوردةكانء توانـةوةيان لـة نيَـو    

 دةرياي طةالني عومسانيدا.
خسـتنةوة  بؤ جآبةجآكردني ئةم ثالنـةيان )ئيتيكادييـةكان( ثـةنايان بـردة بـةر خؤنزيك     

لةهةنديَك لةسةراني هؤزة كوردييةكانء راكيَشانيان بؤالي خؤيان بـة دامةزرانـدنيان لةضـةند    
وياليةتيَكي كوردنشني. بؤ منوونة )ثابيت كورِي ساةر( يان بة والي لةسةر )هوزات( دانـا، كـة   
 ثاشان تيثي سوارةء جاندرمةي كوردي ثيَكةوةنا بـةنيازي كثكردنـي شؤرِشـةكةي سـةيد رةزا    
ئاةا، بةآلم لةمةدا نوشوسيت هيَناء )قارا خضر(ي سةركردةي عومسانييةكان كـوذراء خؤيشـي   

 (.01/01بة ناضاري هةآلت )



 010 

كاتيَك ئاطري شةرِي يةكةمي جيهاني هةَلطريسـا، وةهيـب ثاشـاي سـةركردةي لةشـكري      
سيَيةمي عومساني لةهؤزات خـؤيء )ئةمحـةت عيـزةت ثاشـا(ي سـةركردةي لةشـكري دووةم       

عموورةي عةزيز( بوون، بةَليَنيان بة كوردةكان دا: ئةطةر هاتء كورد دةسـت هـةَلبطرن   لة)مة
لةهيَرِشربدنة سةر هيَزةكاني عومسانيء هاوكارى بكةن بؤ دةركردني ئةو رووسانةي ئةرزجنانيان 
داطريكردووة، ئةوا دةوَلةتي عومساني هةموو داواكارييةكاني نةتةوةي كورد جآبـةجآ دةكـاء   

ئاوايية كوردانة ئاوةدان دةكاتةوة كة ويَران كـراونء سـوتاونء لـةرووي ماديشـةوة      ئةو طوندء
قةرةبووي كوردةكان دةكاتةوة ثا  ئةوةي شـةرِ كؤتـايي ثـآ دآ. بـةآلم هـؤزة كوردييـةكان       

ي ئـازاري  11( هةزار جةنطاوةر لـة 01ئةمةيان رةتكردةوةء هيَزيَكيان ثيَكهيَنا برييت بوو لة)
ذا ضووني هيَزةكاني عومساني لة ثيَناو سـةقامطريكردني ئـةمري واقيـع    ك بؤ بةط0111ساَلي 

لةناوضةكةء تيَطةياندني رووسةكان بـةوةي كـة كَيشـةي كـورد لةسـةر حيسـابي داخوازييـة        
 (.01/011نةتةوةييةكاني، ساز  قةبووأل ناكات )

ان، كة رووسـةكان هةوَليانـدا هيَـرِ  بكةنـة سـةر ئـةرزجن       0900ي حوزةيراني ساَلي 10لة
وةهيب ثاشا توانيي قةناعـةت بـة)طول ئاةـا(ي سـةرؤك هـؤزي باَلـةباني كـوردي بيَنَيـت بـؤ          
بةرطريكردن لةئةرزجنان، يارمةتي عومسانييةكان بكات. بةآلم طوأل ئاةا لةم شةرِةدا بريندار بوو ء 

كةوتــة دةســيت رووســةكان  0900ي تــةمووزي ســاَلي 00ثاشةكشــةي كــردء ئــةرزجنانيش لــة
(01/001.) 

ةثا  قةتألء عامي ئةرمةنييةكان لةاليةن هيَزةكـاني عومسانييـةوةء سـوتاندني طونـدء     ل
ئاوايي كورد لةاليةن هةمان ئةو هيَزانةء دةربةدةركردنيان لةئاكامى هاوكارينةكردنيان بؤ ئةو 

( داواي لةكوردء ئةرمةني كرد بضنة Lahofهيَزانة لة دذي رووسةكان، ذةنراَلي روو  )الهؤظ 
زةكاني روو  لةدذي عومسانييةكان لةثيَناء وةديهيَنـاني داخوازييـة نةتةوةييـةكانيان.    ثالَ هيَ

مستةفا وةفاي سةركردةي كورد بةدةنط ئةو داواكارييةوة هات ء داية ثـاأل هيَزةكـاني روو    
(ء هؤزةكاني كورديش ئةو ناوضةيةي كةوتؤتة خؤرئاواي ضؤمي فـورات لـةهيَزةكاني   01/00)

ة عةلي شري قؤضطرييلي بووة نويَنةري كوردةكان لةئةرزجنان، ثاشان لةطـةأل  عومساني ثاك كردةو
روو ء ئةرمةنــةكان ريَككــةوت لةســةر جــارِداني حكوومــةتي كــوردي لةشــاري نــاوبراو ء 
رووبةرةكةي فراوان بكرآ بؤئـةوةي ناوضـةي ئوواضـيكء دةرسـيمي خؤرهـةآلتء خؤرئـاوايش       

 (.01/001ستان ناسرا )بطريَتةوة  و وايليَهات بة دةوَلةتي كورد
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هيَزة )ئيتيكادييةكان( ضةند تيثيَكي خؤكوذي لةكورداني ئاَلاةلةطويَء كريَطرتةى خؤيـان  
بة ناوي تيثةكاني حةميدييةوة ثيَكهيَنا، بؤ ثةالمارداني ئةم دةوَلةتة كورديية تـازة ئيجـادة،   

داني بـةرطريكار لـة   بةآلم ئةم هَيزانـةيان نـةيانتواني لـة ثـيَش نةبـةرديء ثاَلـةوانَييت كـور       
دةوَلةتةكةيان، خؤيان رابطرنء زؤر بة خراثي شكان. لة تؤَلةي ئةم نوشوستييةياندا هيَزةكـاني  
عومساني دةستيان كرد بة سوتاندني طوندء ئاوايي ئةو  هيَزانةى سةر بةخؤيان بوون بة بيانووي 

 (.01/006ئةوة كة لة شةرِا كةمتةرخةمييان كردووة )
سوشاليستيي مةزن لـة رووسـياي قةيسـةري بـةرثابوو ء دةسـةآلتي       ئةو دةمةي شؤرِشي

هيَزةكـاني لـة    0908سؤظييت لةو وآلتة دامةزرا، ذةنراأل )الهؤف( لة كانووني دووةمي ساَلي 
ئةرزجنان كيَشايةوةء بةرِيَوةبردني ناوضةكةي داية دةست )مراد ثاشا(ي سةركردةي ئةرمةن كة 

ر(ي سةركردةي كورد كرد بةرِيَوةبردني ناوضـةي رزطـاركراو   ئةميشيان ثيَشنياري بؤ )عةلي شيَ
لةعومسانييةكان خباتة ذيَر سةركردايةتيي خؤيـةوة لةبةرامبـةر رازي بـووني لةسـةر جـارِداني      
دةوَلةتي كوردستان لةناوضة كوردنشينةكاندا. بةآلم دةستةي كوردي وتوويَذكار لة سـةر ئةمـة   

 (.01/000رازي نةبوون )
يسيت ناكؤكي لة نيَوان كوردء ئةرمةنييةكان باؤزيَتةوة تا كورد بهيَنيَتـة  )وةهيب ثاشا( و

ذيَر بار، هةميسان ب وي كردةوة كة دةوَلةتي عومساني رازيية لةسةر داخوازيية نةتةوةييةكاني 
كورد لةثا  تةواوبووني شةرِي جيهاني يةكةمء ليَبوردنيشي لةبارةي ضووني عـةلي شـيَر بـؤ    

وو  جارِداء هةردوو سةركردةي كورد )عةلي شانء حةيدةري( كة بة اليـةوة  ثاَلي هيَزةكاني ر
دةستةبةسةر بوون بةرةَلال كـرد، بةوةشـةوة نةوةسـتاء هَينـاي هـةموو سـةركردةكاني كـورد        
بةعةلي شيَرء دةستبةسةرطرياوةكانيشةوةي بانطهيَشت كرد بؤ سةر خوانيَكي طةورة لةبارةطاي 

(. مـوراد ثاشـا لـةبري ئـةوةي مـةرجي      01/000دبـوو ) سةركردايةتييةكةي خؤي سـازي كر 
طفتوطؤكاني لةطةأل كوردةكاندا هةموار بكـات، دةسـتيكرد بـة رسـتين وانـةكاني لـةدذيانء       
هانـداني ئةرمةنييــةكان بــؤ تــاآلنكردني طونـدء ئــاوايي كــوردانء كوشــتين دانيشــتوانييان   

يَزةكاني عومساني بكةنء بضـنة  لةناوضةكةدا، ئةم كارةشي ثاَلي بة كوردةكانةوة نا هاوكاري ه
سةر ئةو هيَزة ئةرمةنييانةي كة بةناضاري لةئـةرزجنانء ناوضـةكاني دةوروبـةري ثاشةكشـةيان     
كرد. بةآلم سةيد رةزاي سةركردةي كورد، ثيَي خؤ  نةبوو كورد لةطةأل عومسانييةكاندا لةدذي 

كان هةَلويَسيت بيَاليةنيي ئةرمةني جبةنطن، بةو شيَوةية خؤيء كؤمةَليَك زؤر لةهؤزة كورديية
 (.01/000توركي(دا ) -طرتةبةر لةشةرِء بطرةء بةردةي )ئةرمةني
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دةوَلـةتي عومسـاني بـةخؤوةي     0918ئةو كة ءهةوا سياسيية كراوةييةي ثاشـي سـاَلي   
بيين، وايكرد هزري نةتةوةيي الي هةموو نةتةوة ناتوركةكاني ناو دةوَلـةتي عومسـاني طةشـة    

ئـةوة بـوو كوردةكـان ضـةندين كؤمةَلـةء ثـارتي سياسـييان ثيَكهَينـاء          بكاتء ببووذيَتةوة،
رؤذنامةء ب وكراوةيان دةركرد، لةوآ يةكةمني كؤمةَلةي كوردي بة ناوي )كؤمةَلةي تةعاليء 
تةرةقي كورد(ةوة دامةزرا كة سةرؤكاني بنةماَلة كورديية ناودارةكـاني لـةخؤ طرتبـوو، وةك:    

ئةمني عالي بةدرخانء داماد ئةمحةد زولكفـل ثاشـاء ذةنـرال    شيَو عبدولاادر شةمزيينء مري 
شةريف ثاشاء ذمارةيةكي زؤر لة ئةفسةرء رؤشنبرياني كوردء خويَنـدكارء قوتابيـاني زانكـؤ    

(. لة ئةسـتانة ء لـة هـةمان سـاأل كؤمةَلةيـةكي وَيـذةيي ثـةروةردةيي بـة نـاوي          00/07)
فيَرطةيةكي كورديي لة ضـةنربلي تـا     )كؤمةَلةي ب وكردنةوةي مةعاريفي كوردي( دامةزراء

لة ئةستةمووأل بؤ فَيركردني زماني كـوردي كـردةوة. بـةآلم ثـا  ئـةوةي نيـازي تـؤرانيزمي        
ئيتيكادييةكان ئاشكرا بـوو، هـةل هـةردوو كؤمةَلـةء فَيرطةكـةيان داخسـت. لةبـةر ئةمـة         

دة بكـات  )كؤمةَلةي تةعاليء تةرةقي( ناضـار بـوو ضـاالكي نهـَيين سـنوورداري خـؤي ثيـا       
(. كؤمةَلة ضةند لايَكي كاراي لة دياربةكرء بدليسء عةزيز هةبوو. سةررِاي ئةوة  06/01)

لة ئةستةمووأل رؤذنامةي )هةتاوي كورد( لة اليةن )كؤمةَلةي كؤمةكء ثيَشكةوتين كورد(ةوة 
ذا كة لةم شارة دامةزرا، دةرضوو. دوا بةدواي ئةميشيان كؤمةَلةي هيوا دامةزرا رؤذنامةي )رؤ

كورد(ي دةركرد لة اليةن رؤشنبرياني كوردةوة بةرِيَوة دةبراو دةردةضوو كة سةر بـة بنةماَلـةي   
(. لةوآ ئةم رؤذنامانة خاوةن رِيَبـازي  07/00دةسرتِؤيشتوو ء ناسراو بوون لةنيَو كوردةكاندا )

طـةلي   نةتةوةيي روونء رؤَلي خؤيان بوون لةثةخشكردني هةسيت نةتةوايةتي لة نيَو رؤَلةكاني
كوردداء ثرؤذةي ئةلفبايةكي نويَيان دانا بـؤ زمـاني كـوردي، بؤيـة ثانتـايي ب وكردنـةوةيان       

 (.08/66بةرفراوان بوو )
كة شةرِي جيهاني يةكةم قةوما كوردةكان لة باريَكي ثةرتء ب ويء ناهوميديا دةذيان لة 

ئاماجنـةكانيان كـة   سؤنطةي نوشوستيهيَناني هةموو بزوتنـةوة كوردييـةكان بـؤ وةديهيَنـاني     
بةرجةستة بوو لة رزطاربوون لة دةسةآلتي عومسانيء وةدةستهيَناني سةربةخؤييء يةكطرتنيان. 

هـةوَليان دةدا   -ثا  ئةوةي مستةفا كةماأل بزوتنةوة رزطارخيوازييةكةي ئةجنامدا -وةليَ كورد
ئاماجنةكانيان بـؤ  بؤ ريَكخستين ريزء هيَزة نيشتمانيةكانيان لةناوةوةي وآلتء روونكردنةوةى 

جيهانى دةرةوة، دواى ئةوةى رؤذنامةى كوردستان كة مـري مةدحـةت ثاشـا لـةقاهرية سـاَلي      
دةريكرد، تيَدةكؤشا بؤ ب وكردنةوةى هةسيت نةتةوايةتيء داواكردن بؤ يةكيَيت نيَـوان   0898
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لةسـاَلي  ريَبةرء سةركردةكاني كوردء ثياوة ئاينييةكان. لةدواي جارِداني كودةتـاي عومسـاني   
ئةم رؤذنامةية دووبارة لة ئةستانة بة سةرثةرشيت مري سورةييا بةدرخان دةرضوو، دواي  0918

 (.06/00ئةوة  هةميسان لة قاهرية لة سةروبةندي شةرِي جيهاني يةكةم، دةرضوو )
لةثاشان، مري ئةمني عاليء جةالدةتء كامةران بـةدرخانء كـةمال فـةوزيء ئـةكرةم جـةميل      

ر شوكري حمةمةدء مةمدوح سةليمء ئةوانيرت، كؤمةَلةي )تةشكيالتي كؤمةآليـةتي  ثاشازادةء دكتؤ
كوردستان( يان دامةزراند، لة هةمان كات لة ئةستانة كؤمةَلةيةكي ديكة هةبوو بة نـاوي )حيزبـي   
ميللةتي كورد(. هةموو ئةم كؤمةآلنة، بة دامةزرانـدني كؤمةَلـةي )خويبـوني كـورد( لـة سـاَلي       

رانةوة، دواي ئةوةي ئةندامةكاني ئةو كؤمةآلنة هاتنـة ريزييـةوة، بـة شـيَوةيةك     هةَلوةشيَن 0917
 (.06/01بووة تاكة هيَزيَكي كوردييء كاريطةر لةسةر طؤرِةثاني سياسي )

هةآليسا، بةخيَرايي كث كـرا، ئـةوة هـةموو     0901ئةطةرضي شؤرِشي بدليس كة لةساَلي 
يةكاليةنـة بـةرثايان كـرد سـةركةوتنيان      ئةو بزوتنةوة كوردييانةي كـة سـةركردةكاني كـورد   

بةدةســت نــةهيَنا، شؤرِشــةكةي بــةدرخان نــةبيَت، ضــونكة كــورد لــةناو ئــةو بزوتنةوانــةدا  
ثَيشةوايةكي بةهَيزيان ثةيدا نـةكرد لـةدةوري كؤببنـةوة، بيَجطـة لةمـة  ناثـاكيي هةنـدآ        

ئةمـة    -اعومسانييـةكان يـان فةرةنسـ    -لةسةركردةكاني كـوردء ضـوونيان بـؤ الى دوذمـن    
 فاكتةريَكي سةرةكيي سةرنةكةوتنء نوشوستيهيَناني نةتةوةييان بوو.

 -دةوَلةتي عومساني هةآليساني شةرِي جيهاني يةكةمي كردة بيانوو، بؤئةوةي ةةزاي ثريؤز
وةك ئـةو دواى نةتـةوة ناتوركـةكاني     -لةدذي كافران جارِ بدات! ئةم جيهـادة  -جيهادي ثريؤز

ة، ئةمة بووة هؤي ثةكخستين كؤمةَلـةكانء راطـرتين دةرضـووني    كورديشي طرتةو -عومساني
رؤذنامةو ب وكراوةكان لةبةر ثةلكيَشكردني ليَثرسراوو بةرِيَوةبةرانيان بةرةو بـةرةكاني شـةرِ.   

( كة 00ئةوة بوو طةلي كورد بةرةو ناو دؤزةخي ئةم شةرِة سةختء دذوارة، هةردوو لةشكري )
( بلـؤك سـوارة   010( كة بارةطاي لةموسـألء ) 01ةشكري )بارةطاي لة)مةعموورة عةزيز(ء ل
ــة )  ــةدةك )وات ــكري ي ــة  6لةلةش ــكرد، بيَجطةل ــةك(يان ثيَشكةش ــةربازيء ليواي ــي س ( تيث

ثاريَزةراني سنوورء تةواوي ئاليـاتي جةندرمـةء ثيـاواني     -رةوانةكردني هةندآ يةكةي سنوور
( لةئـةرزرومء سـوثاي   9ثاي )ئاسايش. هةروا زؤربةي تاكء ئةفسةراني دوو سوثاي ديكة، سو

( لةسيواسيان ثيَشكة  ناو ئةو شةرِة كرد سةرباري ناردني كؤمةكء يارمـةتي بـؤ ئـةم    01)
هةموو لةشكرة زؤرة بةثيَى توانا. لة اليةكي ترةوة ذمارةيةكي زؤر لة ثيـاوة خؤبةخشـةكاني   

ئينطليز لة عيَراق  هؤزة كوردييةكان لة ذيَر ئاآلي )شيَو مةمحوود(دا لة شةرِي شعيَبة لة دذي
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(. ئةما كورد لةهةردوو بةرةي جةنطي قةفاازء عيَراق زةرةرء زيانيَكي 8/109بةشدار بوون )
طةورةو طرانيان ثيَكةوت لة دةرةجنامي زاَلبووني هةسيت ئاييين بةسةر هةسـيت نةتةوايـةتيء   

كوردةكان نوانـديانء  نيشتمانيدا ويَراي ئةو بيَبةزةييء دَلرِةقييةي ئيتيكادييةكان لة بةرامبةر 
سياسةتي زةبرء زةنطء كوشنتء بة تورك كردنيان لةدذ بـةكار بـرد. ئـةوةبوو دواجـا )سـةيد      
لوتفي فيكري( ئةندامي ئةجنومةني مةبعوثاني عومساني ثيَشـوو لـة سـةر ليسـيت وياليـةتي      

 نامةيةكي بويَرانةء زؤر روونء ئاشكراي نـارد،  0908دةرسيمي كوردي لةمانطي ئابي ساَلي 
لة نامةكة باسي لة هةموو طرفتء كيَشةكاني دةوَلةتي عومساني كردووة بـؤ سـوَلتان حمةمـةد    
)وةحيدةدين(ي شةشةم ثا  ئةوةي هاتة سةر تةخيت سـةَلتةنةت. داوا  دةكـات ئةنـداماني    
حيزبي ئيتكادء تةرةقي ئةوانةي كة مامةَلةي خراثيان لةطةَلدا كردء ناضاريان كرد وآلت بةجآ 

سـةردةمي ئيتكـادء تـةرةقي     -ةجنيف دانيشآ، ببةخشيَت، ضـونكة ئـةو سـةردةمة   بيََليَء ل
جاريَكي تر ناطةرِيَتةوة لةبةر ئةوةي دةسةآلتيان بة شيَوةيةكي خرا ء نادروست بةكار هيَنـاء  
بووة هؤي ئةوةي طةل ليَيان برِةويَتةوة لةم سةروبةندة دةستوورييةي كة كةمايةتيي كـورد بـة   

 (.16/101ةَلتةنةتدا مايف خؤي بةدةست بيَنآ )ئاواتةوةية لةساي س
، Lepaysرؤذنامةيـةك بـة زمـانى فةرةنسـي لةئةسـتةمووأل دةردةضـوو بـةناوي         0909ساَلي 

رؤذنامةيةكي ديكة  بةزماني توركي بةناوي )حاديسات(، هةردوو رؤذنامةكـة سـةر بـة كؤمةَلـةي     
ة بـوو، داواي مـايف نةتـةوةيي كـوردي     )بةرطري كردن لةمايف وياليةتييةكاني رؤذهةآلت(ي كوردييـةو 

دةكرد لة ضوارضيَوةي دةوَلةتي عومسـانيء هةَلويَسـيت بياَليـةني دةطرتةبـةر لـة نَيـوان حكوومـةتي        
سةَلتةنةت لة ئةستةموألء نيَوان بزوتنةوةكةي مستةفا كةماأل ثاشا، ئةم كؤمةَلةية ضةند يادداشـتيَكي  

ي دةوَلةتاني هاوثةميان كة هيَزةكانيان خاكي دةوَلـةتي  سةبارةت بة مافةكاني طةلي كوردي بؤ سةرؤكان
عومسانييان داطري كرد، ناردبوو، هةروةها نويَنةرةكانيشي ناردبووة ثاريس بؤ بةشداريكردن لة وتوويَـذي  
ئاشيت. رؤذنامةي )ئاآلي سوور(ي زماحناَلى كؤمةَلةكة لة ئةرزروم بة بةرِيَوةبةرايـةتي نـةجاتي بـةط    

ك بوو لة ئةنـداماني دةسـتةي بـةرِيَوةبردني كؤمةَلـة، بةريَوةبـةراني تـري: رايـف        دةردةضوو كة يةكيَ
رايـف   -ئةفةنديء حا  حافيز ئةفةنديء سليَمان بـةطء مةقسـوودء مةسـعوود بـةطء كـازم بـةط      

ــة  ــة ل ــةرؤكي كؤمةَلةك ــدي س ــاَلي 01ئةفةن ــةمووزي س ــتثيَكى  0909ي ت ــانط دواي دةس دوو م
داواي ليَكرد سةرؤكايةتيي كؤنطرةي كؤمةَلةكة بكات. ئةم هةلـة   بزوتنةوةيةكى مستةفا كةمال ثاشا

ريَي بؤ مستةفا كةمال ثاشـا خؤشـكرد بتوانـآ بـة خيَرايـي جبـووَليَء هـةوَلي كاريطـةر بـدات بـؤ           
ئامادةكردني جةماوةري ئةنادؤَلي رؤذهةآلت بؤ ثيَشوازيكردن لـة بزوتنـةوةي رزطـارخيوازي، مسـتةفا     
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سةبارةت ئةم دةستثيَشخةريية بةو ثةرِي سوثاسـطوزارييةوة باسـي كـردووة    كةمال لة يادداشتةكانيدا 
(11/01.) 

ي 09ئةو دةمةي مستةفا كةمال ثاشـاي سةرثةرشـتياري طشـيت لةشـكري عومسـاني لـة      
ذيَراوذيَر روويكردة ناوضةي رؤذهةآلتي توركيا. لة كؤمـةكء ثشـتطريي كـورد     0909مايسي 

ضونكة ئةوان تينووي ئازاديء وةكو خؤيشي شؤرِشطيَرِنء بةرامبةر بة بزوتنةوةكةي دَلنيابوو، 
لة ثيَناو ئازاديء سةربةخؤييدا تيَدةكؤشن، بؤية هةوةَلني مةسةلة دواي برِياري دةسـتثيَكردني  
بة شةرِي رزطارخيوازي ميللي، ئةوةبوو رووبكاتة كوردستاني دةوَلةتي عومسانيء لة سامسـؤن  

ن بكةويَتة طفـتءطؤ لةطـةأل سـةراني كـورد لـة ثيَنـاو       بة سةر دةرياي رةشةوة، دابةزآ. ثاشا
ثشتطريي بزوتنةوةكةي. لةمةشدا بة ئاواتي خؤي طةيشتء كـورد زؤر بـة خؤشـكاَلييةوة لـة     
ناوضةكةياندا بةخيَرهيَنانيان كرد. تةنانةت خودي مسـتةفا كـةمال ئاهـةنطء خؤشـييةكاني     

ي حـوزةيراني  18لةبـةياني رؤذي   ثيَشوازيكردني لة اليةن كوردةكانةوة لة شاري سيوا  سةر
وةك جةذن وةسث دةكات. بؤ ئةوة  ثشتيوانييان لة بزوتنةوةكةي كرد، ضـونكة   0909ساَلي 

ئةو شةرِي داطريكارة كافرةكانء ئةو حكوومةتـة عومسانييانـة دةكـات وان لـةذيَر دةسـةآلتي      
كةوتنى داطريكــةري بيَطانــة دا. كــورد هــةموو شــتيَكيان ثيَشــكة  كــرد لــة ثيَنــاو ســةر 

بزوتنةوةكةيدا، بؤية ئةويش بريي كردةوة كؤنطرةيةكي طشيت لةشاري سيوا  طرآ بدات، بـؤ  
 ي حوزةيران ئةم زانياريانةى الى خوارةوة بؤ هةواداراني خؤي نارد:11ئةم مةبةستة  لةرؤذي 

لةبةر ئةوةي مةترسي، هةرِةشة لةسةرانسةر نيشتمانةكةمانء سةربةخؤييمان دةكـاتء  -0
ناوةنديش لةئةستةموأل ئةركةكاني خؤي بةجآ نةطةياندووة بؤ رزطاركردني طـةلء   حكوومةتي

ثاراستين سةربةخؤيي وآلت، ئةوا دامةزراندني ئةجنومـةنيَكي نيشـتماني فرمـاني طةيانـدني     
 دةنطمان بطريَتة ئةستؤء بةرطري لةمافةكامنان بكات، بؤتة ئةركيَكي ثيَويست.

رةيةكي نيشتماني لةسيوا  ببةسرتآ، بةو ثيَيـةي لـة   برِيار درا بة زووترين كات كؤنط-1
 هةموو شارةكاني تر لةرووي ئاسايشةوة بةرقةرارترة.

( كة  لةهةر ليوايةك لـة ليواكـاني وياليةتةكـة لةوانـةي ميللـةت      1بؤية ثيَويستة )-1
د متمانةي داونةتآ زؤر بةثةلةء بةوثةرِي نهيَنييةوة دةستنيشان بكريَنء ئةطةر ثيَويستيشي كر

 بة شيَوةيةكي وا كة  نةيانناسي، بؤ كؤنطرة بنيَردريَن.
لةبةرواري  -ئةو وياليةتانةي زؤرينةيان كوردن -كؤنطرةيةك لة وياليةتةكاني رؤذهةآلت-6
لةئةرزروم دةبةسرتيَت، جا لةحاَليَكدا ئةطةر شاندةكاني وياليةتة  0909ي تةمووزي ساَلي 01
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ا  تا ئةو ميَذووة ئامادة بن، ئةوا ئةنداماني كؤنطرة ةةيرة كوردييةكاني تر لة كؤنطرةي سيو
 لةئةرزرؤم ديَنة ثاأل كؤنطرةي سيوا .

ئةطةر ضاويَك بطيَرِين بة دانة دابةشكراوةكاني ئةو طشتاندنة، دةبينني دابة  كراون بةسةر 
والييةكاني ئةم شارانة: ئةرزروم، سيوا ، قةستةموني، دياربـةكر، وان، جانيـك، سامسـؤن،    

كردايةتييةكاني ئةو تيثة سةربازيانةي لةوشارانةدان كةوا هاوكاريي بزوتنةوةكةي دةكةن ءسةر
 (ء زؤرينةي زؤري دانيشتوانيان ثيَك ديَنن.11/18)

ــةو     ــةبارةت ب ــاى الداو س ــةمال ثاش ــتةموأل مســتةفا ك ــةَلتةنةت لةئةس ــةتي س حكووم
لةطةَليـدا هـةَلسء    طشتاندنةي عةلي كةمال بةط وةزيري ناوخؤ دةريكـرد، رايسـثارد كـة    

كةوت نةكات، عةلي كةمال لة طشتاندنةكة تاكيدى كرد كـة ئـةو الدانـةي مسـتةفا كـةمال      
لةسةر داواء ثيَداطرتين )نويَنةري فـوق العـادةي(ي ئينطليـز لةئةسـتةموأل جآبـةجآ كـراوة       

( كة ئةو كات ئةستةموَليش بة ضةندين كؤمةَلةي سياسيء نةتةوةييء كؤمةآليةتىء 11/10)
-0918نامة زماحناَلةكانيانةوة مجةي دةهات، بـؤ منوونـة لةئةسـتةموأل لـةماوةى نيَـوان      رؤذ

ثيَنض رؤذنامةى هةبوو لةهةردوو زمانى توركىء كوردى دةردةضوون هةر لةئةستةموَلدا  0911
عةبدوَل  جةودةت سةرنووسةرى رؤذنامةى )ئيجتيهاد(ء ديارترين رؤذنامةنووسةكاني كـوردء  

(، ئةمـة  16/100ةكتيَيب دانـراوو وةرطيَـرِاوي كلتـووريء زانسـيت بـوو )     خاوةني زؤريَـك لـ  
لةكاتيَكدا طرووثي سوشاليستة ميللييةكان كة نويَنةري )طوقات( لةئةجنومـةني مةبعوسـاني   

داميةزرانـد رؤذنامـةي    0901ي كـانووني دووةمـي سـاَلي    00عومساني )نازم بةط(ي كورد لة
 (.11/916) كؤشش(ي لةئةستةموأل دةردةكرد -)ئةمةك

ي حوزةيرانيي ساَلي 8ياريدةدةري والي دياربةكر كة ناوي مستةفا بوو، لةبروسكةيةكدا لة
بة مستةفا كةمال ثاشاي ثشكنةري لةشكري سيَيةمء ياوةري فةخريي عالي مـةقامي   0909

سةَلتةنةت، راطةياند، الوةكاني كورد لة وياليةتة كة بة قسةو بةَليَين مستةر نوئيَلي حـاكمي  
ياسي ئينطليز لة سليَماني هةخلةَلةتاون كة سةرداني دياربةكري كردء بـةَليَين دامةزرانـدني   س

دةوَلةتي كوردستاني ثيَداون لةذيَر ثاريَزطاريي بةريتانيا، بؤية ئـةو الوة كوردانـة هـةوَليان دا    
بـةكر  لةثيَناو ئةم ئاماجنةدا كؤمةَلةيةكي كـوردي دامبـةزريَنن. بـةآلم ياريـدةدةري والـي ديار     

ضاالكي ليَ قةدةةة كردن، ضونكة ئةوان سةرثيَضييان لةياساي كؤمةَلةكاني عومساني كـردووة  
(11/916.) 
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ثا  ئةوةي مسـتةفا كـةمال لةثشـتطرييي كوردةكـان دَلنيـابوو، ئـةم بروسـكةيةي الي        
بؤ هاورِيَي )جةعفةر تـةيار(ي سـةركردةي سـوثاي     0909ي تةمووزي ساَلي 08خوارةوةى لة
 رنة، نارد:يةك لةئةد

))مةترسيي دابةشبووني وآلتةكـةمان ء هةوَلـداني دةوَلـةتاني ئيئتـيالف بـؤ خنكانـدني       
سةربةخؤييمانء بيَدةسـةآلتي حكومـةتي سـةَلتةنةت، ثاَلمـان ثَيـوة دةنَيـت كـاري بةثةلـةء         
ــةتيء       ــةء كلكاي ــةداطريكردني بيَطان ــاركردني وآلت ل ــةثيَناو رزط ــةين ل ــةرةوة بك يةكالك

بةر ئةمة برِيارمان دا بة ثيَكهيَناني )كؤمةَلةي بةرطريكردن لةمايف ئـةنادؤألء  ثةرتةوازةيي، لة
رةتكردنةوةي كلكايةتي( لةهةموو سوضيَكى وآلت لة ناوضةكاني رؤذهةآلت، بؤية تكا دةكـةم  
دوو كةسي دةستنيشانكراومان لةئةستةموَلةوة بؤ بنيَرنء لةبةَلطةنامةيةكي ئيمزا كراويشـةوة  

وة دةسةآلتي ئةوةمان بدةنآ ئةجنامداني ئةم ئةركة خبةينـة ئةسـتؤ. بريؤكـةي    لة اليةن خؤتانة
دامةزراندني دةوَلةتي كوردستاني سةربةخؤيش لةذيَر ثاريَزطـاري بـةريتانيا ثووضـةأل كرايـةوة     

 (.11/901دواي ئةوةي كوردء تورك يةكيان طرت لةثيَناوي يةكيَيت نيشتمانيدا(( )
ؤمةَلـةي بـةرطريكردن لـة مـايف وياليةتـة كوردييـةكاني       ثيَشرت رايف ئةفةندي سـةرؤكي ك 
بـؤ مسـتةفا كـةمال ثاشـاي      0909ي تـةمووزي سـاَلي   01رؤذهةآلت لة برؤسكةيةكدا كة لـة 

ضـونكة   -هةنارد، متمانةي ثيَدا سةرؤكايةتي كؤنطرةي كؤمةَلةكة لة ئـةرزروم بطريَتـة ئةسـتؤ   
رزطاركردني وآلت لـة داطريكـةران.    تيَدةكؤشن بؤ -واتة مستةفا كةمالء كؤمةَلةكة -هةردووك

لةبةر ئةوةي كؤمةَلةكة برِواي ثيَيةتيء ريَزي ليَ دةطرآء وةك فريادرةسيَك سـةيري دةكـات لـةم    
( لةبةر ئـةم دةسثيَشـخةريية طـةورةء طرنطـة لـةم      11/916ميكنةتةي بةسةر وآلتدا هاتووة )

ستء ئارةزووةي رايف ئةفةندي قؤناةة سةختةي وآلت ثيَدا دةرِوات، مستةفا كةمال ثاشا ئةم وي
)سةرؤكي كؤمةَلةي بةرطريكردن لة مايف وياليةتةكاني رؤذهةآلت( بؤ هةموو وياليةتةكاني تـر،  

بـة سـةرؤكايةتي مسـتةفا     0909ي تةمووزي سـاَلي  11ئةوسا كؤنطرةي ئةرزروم لة رِيَكةوتى 
 (.11/910ة )كةمال ثاشا بةسرتا، كة ئةم وتارةي لةثيَش ئةنداماني كؤنطرة خويَندةو

 

 

 ئامادةبوواني بةرَيز:
رازي بوو لة سـةر ئاطربةسـت لةطـةأل     0908ي تشريين يةكةمي ساَلي 11طةلةكةمان لة

دةوَلةتاني ئيئتيالف بؤئةوةي ئاشيت لةم ناوضةيةدا بةرقةرار بيَتء هةر طةليَك مايف خؤي لـة  
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تانة ثايتـةخيت سـةَلتةنةتيان   ذيانيَكي ئازادء شةرفمةندييانةدا وةدةست بيَنآ، بةآلم ئةو دةوَلة
لة ئةستةموأل داطريكردء هاني يؤنانييةكانيان دا دةست بـة سـةر ئـةزمريء شـويَنةكاني تـردا      
بطرن، ئةوة  واتا سةرشؤركردنء ملكةضكردني ميللةتء خةليفةي موسلمانانيش تيَكرِا، لـة  

 دةستدريَذييةكي ئاشكرادا.
ــةآلتيء سةر    ــدة بيَدةس ــتةموأل هيَن ــةتي ئةس ــيَوةيةك   حكووم ــان دا، بةش ــؤرِي ثيَش ش

ئةرمةنييةكان زاتي ئةوة بكةن لة وياليةتـة ئازيزةكـاني رؤذهـةآلمتان، دةوَلـةتيَك بـؤ خؤيـان       
دابنيَن، لةوالشةوة يؤنانييةكان هةموو ناوضةكاني تةراقياء دةوَلةتاني ئيئتيالفيش ئـةو دواي  

و ئاواتيَكي ئةم طةلـة لـة ذيـاني    ناوضةكاني ئةنادؤَليان داطريكرد بؤ زيندة بة ضاَلكردني هةمو
 سةربةسيتء خؤشيء سةربةخؤييدا.

ئةوة هةقياةتيَكي ميَذوويي حاشا هةَلنةطرة، كـة نـاكرآ بـووني هـيض طـةلء ميللـةتيَك       
هةَلبوةشيَنريَتةوةء مايف خبورآء حوكمي لةناوبردني بةسةرا بدرآ، ئةطةر ئةو طةلة وةثةرؤشي 

ؤييدا تيَبكؤشـيَت، لةبـةر ئـةوة ميللـةت لـة وآلتـي       ئازادي بيَتء لةثيَناو شةرةفء سةربةخ
ئةنادؤأل برِياري دا مايف خـؤي لـة داطريكـةرء زؤرداران بسـَينآ، بـؤ ئةمـة  برِيـاري دا بـة         
دامةزراندني ئةم كؤمةآلنة: كؤمةَلـةي بـةرطري لـةمافء ثاراسـتين مـاف، ثارَيزطـاري لـة        

مةزراندنى هةموو كؤمةَلةكاني تر نيشتمانء رةتكردنةوةي ثاشكؤيي بوونء ئينتيداب هةروا دا
 لةثيَناو مسؤطةركردني ثاراستين ثريؤزييةكامنان.

ئيَستا ، ثا  ئةوةي، نويَنةرةكامنان كة ئينطليز دووري خستبوونةوة، طةيشتنة دوورِطةي 
ماَلتة، بةرةو ثاريس بـؤ بةشـداريكردن لـةكؤنطرةي ئاشـيت، برِيـاردرا بـة يةكخسـتين ئـةو         

يشتمانء طةلدا خةبات دةكةن، لةناويةك كؤمةَلـةدا لةطـةأل ثيَكهيَنـاني    كؤمةآلنةي لةثيَناء ن
حكوومةتيَكي نيشتمانيي سةربةخؤى كاتيء دوور لةدةسـةآلتي بيَطانـةء بـةبآ قـةبوَلكردني     
ــتنى     ــؤ ثاراس ــآ ب ــةدايك دةب ــة ل ــةو كؤمةَل ــة  ل ــةم حكومةت ــةك، ئ ــيض الي ثاراســتين ه

ميهرةبان بة حورمةتي خؤشةويسـيت خـؤيء    قودسييةتةكامنانء ئوميَدمان زؤرة خواي طةورةء
ثيَغةمبةري سةروةرمان طةلي نةجيبمان سةرخبات كة ثاريَزةري ئاييين هةقء ئاييين حمةمةدي 
شــةريفة تــا رؤذي ثةســاَلن ء ثــاريَزةري مــةقامي بــةرزي ســةَلتةنةتء خيالفــةتي مــةزنء  

 . ئامني((.ئةجنومةنةكةي ئيَمةشة كة ثاراستين ئةو ثريؤزيانةي ثيَ سثيَردراوة.
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، كؤنطرةي ئـةرزروم، ئةنـداماني دةسـتةي نويَنةرايـةتيي     0909ي تةمووزي ساَلي 16لة
كؤمةَلةى )بةرطري لةمايف رؤذهةآلتي ئةنادؤأل(ي هةَلبذارد، كة بارةطـاي لة)ئـةرزروم(ة ، لـةم    

 (.11/911كةسانةي الي خوارةوة: )
 .1مستةفا كةمال ثاشا ثشكنةري ثيَشووي سوثاي  -0
 بةط وةزيري ثيَشووتري دةريايي. رةووف -1
 عيزةت بةط نويَنةري تةرابزؤن لةئةجنومةني مةبعوساني عومساني. -1
 رايف ئةفةندي نويَنةري ئةرزروم لةئةجنومةني مةبعوساني عومساني، كورد بوو. -6
 سةروةت بةط نويَنةري تةرابزؤن لةئةجنومةني مةبعوساني عومساني. -0
 خي تةرياةتي نةقشبةندي لةئةرزجنان، كورد بوو.شيَو فةوزي ئةفةندي: شيَ -0
 بةكر سامي بةط، والي ثيَشووي بةيروت. -7
 سةعدوَل  ئةفةندي: نويَنةري ثيَشووى بدليس )كورد بوو(. -8
 حاجي موسا بةط: سةرؤك عةشريةتي مؤتي كورد. -9

دواي تةواوبووني ئيشء كـاري كؤنطرةكـة مسـتةفا كـةمال ثاشـا ضـةند ثـةياميَكي بـؤ         
مارةيةكي زؤر لةسةرؤك هؤزء كةسايةتيية كوردة ناسراوةكان ناردء تيـادا داواي لـيَ كـردن    ذ

بةشداري بكةن لةبزوتنةوة رزطارخيوازييةكةيء لةبةرامبةريان ثيَزانيين خؤي وةبريهيَنانةوة بـؤ  
ئةو دةستة سـثىء يارمةتييـة زؤرةيـان كـة بـؤ خزمـةتي ئيسـالمء سةرخسـتين خةليفـةي          

كاني عومسانييـةكان دذي دوذمنانيـان ثيَشكةشـيان كـردنء هـةروا رؤَلـي       موسلمانانء شـةرِة 
(. جةختيشي لةوة كـردةوة كـة   11/917دليَرانةيان لةسةندنةوةي بدليس لةضنطي دوذمنان )

بؤ ئةوة بـوو ئـةم بزوتنـةوة     -ولةو شةرةفة سةربازييةي ئاشاييةتي -دةستكيَشانةوةي لةسوثا
( 11/918نيشتمانييةكاني وةك خؤيان، بـةرثا بكـات )  نيشتمانيية بة ثشتيواني كةسايةتيية 

كة بة هيض كلؤجيَك كةمتةرخةمي ناكةن بؤ بةشداريكردن تيادا، ئةو كةسايةتييانة  ئةمانة 
بوون: حاجي موسابةط سةرؤكي هؤزي موتكيء يةك لةوانةي مستةفا كـةمال ثاشـا كاتيَـك    

لةطةَلدا كردبوو سةبارةت بة كيَشة سةركردةي لةشكري دوو بوو لةناوضةي ئةو هؤزانة وتوويَذي 
نيشتمانييةكان، شيَو عةبدولباقي ئةفةندي لةبدليس، عةبدولرةمحان ئاةا لةشـريناك، عومـةر   
ئاةا لةدرشا، رةسول ئاةا لةمو ، شيَخي مةزن زيـاددين ئةفةنـدي لةنورشـةمس، جـةميل     

كي تايبةتي بؤ (. بيَجطةلةمة  ثةيامي11/966َضةتؤ بةط لةسةرؤكةكاني ةرزانء ئةوانيرت )
)شيَو مةمحوود( لةسليَماني نارد تيادا داواي ليَدةكات هاوكاري لةطةَلدا بكاتء هةوَلبدات بؤ 
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بةرثةرضــدانةوةء بةكذداضــووني ئــةو ثرِوثاطةنــدة ذاراوييانــةي ئينطليــز لةناوضــةكة ب ويــان  
ريسـواييء  دةكاتةوة، جةختيشي بؤ كردووة كة بزوتنةوةكةي، موسوملانةكانء خةليفةكـةيان لة 

كؤياليةتي دةرديَينء نيشتمانيش لةدابةشبوونء ثةرتبوونء داطريكردن رزطار دةكات بـؤ ئـةوة   
سةربةخؤيي وةدةسـتبَينآء هاوآلتيـانيش بـة ئـازاديء كةرامةتييانـةوة شـادء بةختـةوةربن        

(11/961.) 
بةآلم هةموو ئةم ثةيامء داواكارييانـةي بـؤ ثشـتطرييء هاوكـاريكردني لـةطويَي هةنـدآ       

ةسةرؤكء رابةراني كورد وةكو طيزةي مةطةز وابوو، ضونكة مسـتةفا كـةمال ثاشـا سـةراني     ل
هةندآ لةكؤمةَلـةي )تـةعالي كـورد(ي تاوانبـاركرد بـة هاوكـاريكردن لةطـةأل ئينطليـز بـؤ          
دامةزراندني دةوَلةتي كوردستانء هةوَلدان بؤ لـةناوبردني بزوتنةوةكـةيء ثيالنطيَـرِى لـةدذي     

ر هةوَلداني مستةفا كةمال بؤ دةسـطريكردني كـوبرتني نؤئيـلء نـةوةء     شةخسي خؤي.   لةبة
( سةرةرِاي ريَطـة نـةداني   11/000كورِةكاني بةدرخان ثاشا كة لةطةَليدا هاوكارييان كردبوو )

خؤيء سةركردة سةربازييةكاني بةثيَكهيَناني تيثي سـةربازي كـوردي لةاليـةن كوردةكانـةوة     
ــةرطريكردن لةويال  ــؤ ب ــةرزروم ب ــةآلت ) لةئ ــةكاني رؤذه ــةدان  11/019يةت ــةروا ريَطةن ( ه

(، لةبةر هةموو ئـةم  11/010بةدامةزراندنى هةر بزوتنةوةيةك بةناوي كوردةوة لةناوضةكةدا )
هؤكارانة كوردةكان بوون بة دوو بةشةوة: بةشيَكيان لةطـةأل ئـةوةدا بـوون هاوكـاري لةطةَلـدا      

ي ميلليدا هاوبة  بـنء مةسـةلةى مـايف    بكةنء شان بةشاني توركةكان لةشةرِي رزطارخيوازي
نةتةوةيي كورد بؤ ثا  رزطاريبوون دواخبرآ، ئةندامـةكاني كؤمةَلـةي )بـةرطريكردن لـةمايف     

 وياليةتةكاني رؤذهةآلت( نويَنةرايةتي ئةم بةشةيان دةكرد.
بةشي دووةميشيان: رةتيدةكردةوة هاوكاري لةطةأل مستةفا كةمال ثاشا بكاتء بانطةشةي 

ثيَوةنديكردن بة دةوَلةتاني ئيئتيالفـةوة لـةثيَناو سـةندني مـافى نةتـةوةيي كـورد        دةكرد بؤ
بةريَطاي كؤنطرة نيَونةتةوةييةكان. كؤمةَلةي تةعالي كوردسـتانء بنةماَلـةي بـةدرخان ثاشـا     
سةرؤكايةتي ئةم بةشة، يان ئةم اليةنةيان دةكـرد، لةبـةر ئةمـة دةبـيين بةشـي يةكـةم يـان        

بةسرتا ثيَكهاتبوو  0909كؤنطرةي سيوا  كة لةضواري ئةيلوولي ساَلي كؤمةَلي يةكةميان لة
لةم بةريَزانةي خوارةوة بة سيفةتي نويَنـةراني كؤمةَلـةي بـةرطريكردن لـةمايف وياليةتـةكاني      

 رؤذهةآلت بة شانديَك بةشدارييان كرد:
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 مستةفا كةمال ثاشا. -0
 رةووف بةط. -1
 بوو(.زاناي ئاييين رايف ئةفةندي )كورد  -1
 شيَو فةوزي ئةفةندي )كورد بوو(. -6
 شيَو سامي بةط. -0

لةويَدا، كؤنطرةي ناوبراو )مستةفا كـةمال ثاشـا(ي بـة هاوكـاريء ثشـتطرييي نويَنـةرة       
كوردةكان، بة سةرؤك هةَلبذارد ثا  ئةوةي هاورِيَي طياني بةطيانيء هاوبةشي بزوتنةوةكـةي،  

 (.11/87رة بةرهةَلسيت ئةوةيان كرد )رةووف بةطء ضةندين كة  لةئةنداماني كؤنط
عيسمةت ئينؤنؤ لةيادداشتةكانيدا سةبارةت بة ثشتطريي كورد لةتوركةكان لةسةروبةندي 
شةرِي رزطارخيوازيدا، دةَليَت: ))كوردةكـان بـة طشـيت ثَييـان باشـرت بـوو كـة لةضوارضـَيوةي         

مان، لةبةر ئةمـة هاوكـاري   كؤمكاري توركيدا مبيَننةوة لةثيَناو ثاراستين يةكيَيت خاكي نيشت
طةورةيان ثيَشكة  كردين، لةكؤنطرةي ئاشيت ثاريسيشدا هةموو دوثامتان دةكردةوة.. ئيَمةي 
تورك فالنة شتء فيسارة شتمان دةوآ، يان ئةم شتةمان رةتدةكردةوةء بة شـتةكةي تـر رازي   

 (.10/16دةبووين...(( )
ةختيان دةكردةوة لة سةر دواخسـتين  كؤنطرةي سيوا  زؤريَك لةو برِيارانةي دةركرد كة ج

كَيشةي كورد بؤ مـاوةي ثـا  رزطـاري، بـؤ منوونـة نـاوي )كؤمةَلـةي بـةرطريكردن لـةمايف          
وياليةتةكاني رؤذهةآلت(ي طؤرِي بة )كؤمةَلةي بـةرطريكردن لـةمايف ئـةنادؤألء وآلتـي رؤم(،     

ونء كـؤنطرة  ثا  ئـةوةي نوَينـةراني هـةموو ناوضـةكاني توركيـا لـةم كؤنطرةيـة ئامـادةبو        
بةرهةَلسيت لةهةموو شيَوةيةكي ئةو دةوَلةتؤكانة كرد كـة دةوَلـةتاني هاوبةنـد )ئيئتـيالف(     
هةوَلياندا لةناوضةكاني بن دةسةآلتي خؤياندا دايانبنيَن. كؤنطرة ديسـان بـة ثيَويسـيت زانـي     

ضـار  حوكميَكي سةربةخؤ لةناوضةكة يان لةو ناوضـانةي داطريكـةران ليَـي دةكشـيَنةوة يـان نا     
دةكريَن ليَيان بكشيَنةوة، دابنرآ، سةررِاي ئةوة نابآ ئينتيدابي هيض دةوَلـةتيَك لةدةوَلـةتاني   
رؤذئاوا قةبووأل بكرآء خؤئامادةكاريش دةستثيَبكات بؤ هةَلبـذاردني ئةنـداماني ئةجنومـةني    

 (.11/061( ساَلة ثةكي كةوتووة )6مةبعوساني عومساني كة ماوةي )
هةموو شتيَك لـةثيَش )مسـتةفا كـةمال دا( طوشـادء ئاسـان بـوو،       بةو جؤرة دواي ئةوة 

بةسةركردايةتيكردني بزوتنةوةي رزطارخيوازيي نيشتمانيء ثشـتطرييكردني لةاليـةن سـةرانء    
 طةورةء ثياواني ئاييين كوردةوة، ئيدي بريي لةدوو مةسةلةي طرنط دةكردةوة: 
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ي طـةل لةئـةنادؤأل بـة هـةموو     يةكةم/ ئامادةكردنء تةياركردني هـةموو ضـنيء تويَـذةكان   
نةتةوةكانييةوة لةبزوتنةوةيةكي ميللي ريَكء ثيَك بؤ ئـةوةي لةطـةأل داطريكةرانـدا جبـةنطآء     

 لةئةنادؤأل وةدةريان بنآ.
دووةم/ هاوكاري كردن لةطةأل سيستمي نويَ لةرووسياي سـؤظييتء بتـةوكردني ثيَوةنـديي    

سثءتةطةرةكانداء بـؤ وةرطـرتين يارمـةتي لـةو     دؤستانة لةطةَليدا لةثيَناو زاَلبوون بةسةر كؤ
 حكوومةتة نويَية بةو سيفةتةي كة بزوتنةوةي كةمالي، بزوتنةوةيةكي ميللي رزطارخيوازيية.

بةثيَي مةسةلةي يةكةم، ئةوة بوو مسـتةفا كـةمال لةطـةأل هـةموو ضـنيء ئـةو كؤمةَلـة        
ريَبةراني تايفـة ئاينييـةكان    ريَكخراوانةى كاريطةرييان هةية لة ئةنادؤأل وةك سةرؤكاني هؤزء

ــةداري    ــايةتيي ثاي ــةكانء كةس ــامء ثيَشــنويَذاني مزطةوت ــاييينء ئيم ــازي ئ ــيَخاني ريَب لةش
كؤمةآليةتي لةناوضةكة، هاوكاري كرد، بةمة  توانيي بنكةيةكي ميللي فراوان لـة ئـةنادؤأل   

ارخيوازي لـةدذي  بؤخؤي ئامادة بكاتء ثشيت ثيَ ببةستيَتء ليَوةي جبوَليَت بةرةو شةرِي رزطـ 
 داطريكةرة ئينطليزء فةرةنسيء يؤنانييةكان.

كورد خزمةتيَكي زؤر طةورةيان ثيَشكة  بة بزوتنةوةي نيشتماني تورك كرد كة دةرةجنـام  
( لةكاتيَكدا ئةرمةنييةكان بة ثشتيوانيء 8/180بووة بةردي بناةةي كؤماري توركياي نوآ )
وة زةبريَكي طةورة بكيَشـن بـة بـةرةى نيشـتماني     كؤمةكي زؤري ئةوروثا برِياريان دا لةثشتة

توركيا لةبةر ئةوةي مةترسيية لةسةر )ئةرمينيياي طةورة( كة ثةمياني سيظةر ثيَياني بةخشي. 
هيَـزة   0911بؤ جيَبةجيَكردني ئةم بريارة كؤماري يـةريظاني ئةرمـةني لةناوةرِاسـيت سـاَلي     

وركيا خرِكردةوةء هةرِةشةي دةكرد بيَنـة  سةربازييةكاني لةسةر سنووري رؤذهةآلتي باكووري ت
ناو توركياوة، لةبةرامبةر ئةم مةترسيةدا كازم قةرابةكر ثاشا بـة لةشـكريَكةوة كـة زؤربـةي     
كورد بوو لةمانطي ئابي هةمان ساأل  دةسيت خؤي خستة ثيَش بؤ شـةرِي سـوثاي ئةرمـةنيء    

ةتوانيَ بـري لةدةسـتدريَذيء   تواني دةست بطرآ بةسةر قار  ثا  ئةوةي ثةنديَكي واي ثيَدا نـ 
هيَرِ  بردن بكاتةوةء ئةطةر دةستيَوةرداني حكوومةتي كؤماري سؤظيَت لةو كيَشةية نةبواية، 

 (.8/180كؤماري ئةرمةني لةيةريظان داري بةسةر ثةردوويةوة نةدةما )
كورد وة نةبآ تةنها لةبةرةكاني شةرِي رؤذهةآلتء باشوور يارمةتيء خزمـةت ثيَشـكة    

تنةوةي نيشتماني توركان بكةن، بةَلكو نيشانةي ئةم يارمةتيء خزمةتـة، لةشـةرِةكاني   بة بزو
سةقارياء ئـةفيوني قةراحةسـارء ئينونـؤء ئـةو شـةرِة طةورةيـة  زؤر بـةرووني ديـارة كـة          

(، 8/187سةركةوتين يةطجارةكي وةدةست هيَناء تيَدا يؤنانييةكان نوشوستيان هيَناء شكان )
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ني ئةرمـةنيش كـة فةرةنسـييةكان يارمـةتييان دةدان بـؤ ثيَكهيَنـاني       سةررِاي ئةوة هيَزةكـا 
ئةرمينياي طةورة لة ناوضةي كيليكيا لة ثيَش سوثاكةي رالح الدين ثاشا كة زؤرينةي كـورد  

(ء فةرةنسييةكان ناضـار بـوون ثـةمياني ئةنكـةرةي بـةناوبانط      8/187بوو، هةرةسيان هيَنا )
 مؤر بكةن. 0910لةساَلي 

ةلةي دووةميش )هاوكاريكردن لةطةأل يةكيَيت سؤظيت(، ئةوة مستةفا كةمال بة ثيَي مةس
(، 09/09دةركي بة ثيَطةي سرتاتيذي وآلتةكةي لة نيَوان رؤذئاواء يةكيَيت سـؤظيت كردبـوو )  

بؤية بة اليةوة طرنط بوو لة هةردوو ال سوود وةربطرآ بؤ دةرهيَناني وآلتةكةي لة ذيَـر بـاري   
ة اليةكء لة اليةكي تريشةوة بؤ ئةوةي سـةروةريي تـةواوي بـةبآ هـيض     برسيَيتء داطريكردن ل

كؤتء مةرجيَك وةدةست بيَنآ. جا بة نواندني نةرميء زمان لووسي روويكردة ئةو سؤظيتيانة 
كة سنوورةكاني رؤذهةآلتي ختوبي توركيايان واآلكرد بـؤ يارمةتيـدانى بـة كةرةسـتةي شـةرِء      

سؤظيَت نرخي ئايديؤلؤذييان لة بةرامبةر ئةم يارمةتييـة لـيَ   ضةكء تراكتؤرء دانةويََلة. بةآلم 
دةويست، نةوةك ثارة، بؤية زؤري نةبرد طريَى دَليان بؤ مستةفا كةمال كردةوة بـؤ ئـةوة رازي   
بيَت لة سةر دامةزراندني ثارتيَكي كؤمؤنيسيت لة توركيا ئـةو ئةنـدامء اليـةنطراني بـةناوي     

ةن، مستةفا كةمال لةسةر ئـةم داواكارييـة رازي بـوو،    لةشكري سةوزةوة شةرِي داطريكةر بك
بةمةشيان ويسيت ئيشارة بة رؤذئاوا بدات كؤمؤنيسيت وا خةريكة لة دةرةجنامي داطريكـاريي  

 هيَزةكاني هاوثةميان دزة بكاتة ناو ئةنادؤَلةوة.
ثارتي كؤمؤنيسيت توركيا )لةشكري سةوز( دةستيكرد بة ثةخش كردني بريوباوةرِةكاني لة 
رؤذنامةي تيَكؤشانء طيَيت تازةدا، كة سةرنووسةرةكةي عارف ئورو  بوو ء ئةمحـةد حيلمـي   
خاوةن )رؤذنامةي تيَكؤشان(ء ثزيشكي بةيتةري نوري دةرسـيمي كـوردء بازرطانيَـك بـةناوي     
)نوري( كؤمةكيان دةكرد. لةثا  ماوةيةكي كةم شانديَكي سؤظيَت سةرداني ئـةنادؤَليان كـرد   

كردني ئاَلاةي حيزبي ناوبراو، لةنيَو شاندةكةدا شـةريف مانـاتؤفء زينـةتوَلال    بة نيازي فراوان
نةوشريوانء مستةفا سوحبي هةبوون، كة ئةم كةسةي دواييـان ثاشـرت ثـارتيَكي كؤمؤنيسـيت     
نهيَين لة توركيا دامةزراند، لة سوشياليسيت نيَونةتةوةيي سيَيةميش نةرميانؤيف ئازةرباجيانيء 

 (.09/09ادة بوون )سولةميان سامي ئام
كؤنطرةي ئةرزروم وةكو ئةجنومةنيَكي دامةزريَنةر وابوو بـة الي توركيـاي تازةئيجـادةوة،    
ضونكة كؤنطرةكة بة هةَلبذاردني مستةفا كةمال بـؤ سـةرؤكايةتيكردني بـةكؤي دةنطـةكان،     
بةردي بناةةي يةكةمي ئةو كؤمارةي دانا. مسـتةفا كـةمال لةوتارةكةيـدا لـةثيَش كـؤنطرة      
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ةخيت كردة سةر دامةزراندني دةوَلةتي توركي لةضوارضيَوةي سنووري ئةنادؤأل تاوةكو ببيَتـة  ج
دةوَلةتيَك تيادا ياسا سةروةرء بة سـةربةخؤيي سياسـي بـَي كـؤتء بةنـديش شـاد بَيـت بـة         
ريَكخسنتء يةكخستين هةموو كؤمةَلة نيشتمانيية كاراكاني دذ بةداطريكاري بياني، كـؤنطرة  

 (:0/00كاني هيَنا ثا  ئةوةي ئةم بريارانةي خوارةوةى دةركرد )كؤتايي بةكارة
 ئةنادؤأل بة سنوورة نةتةوةييةكةيةوة يةك نيشتمانةء دابةشبوون قةبووأل ناكات.-أ
لةحاَليَكدا دةوَلةتي عومساني رووخاو دابة  بوو، ئةوا طةلي تورك لةثيَناو مافـةكاني  -ب

 لة دذي بيَطانة.تيَدةكؤشيء بةرطري لة نيشتمانةكةي دةكات 
ــةوا    -  ــاريَزآ، ئ ــتمان بث ــةربةخؤيي نيش ــةيتواني س ــد ن ــةتي ناوةن ــدا حكووم لةكاتيَك

حكوومةتيَكي كاتى هةَلبذَيردراو لـة اليـةن كـؤنطرةي نيشـتماني طشـتييةوة ثيَكـديَت، لـة        
 حاَليَكيشدا ئةوة نةكرا، ئةوا دةستةي دامةزريَنةر ئةركي هةَلبذاردني دةطريَتة ئةستؤ.

تة كار بكرآ بؤ ريَكخسنتء وةطةرِخستين ضاالكي هيَزة نيشتمانييةكان لة ثيَنـاو  ثيَويس-د
 وةديهيَناني سةروةريي ئريادةي ميللةت.

ناكرآ ضينةكاني مةسيكي ئـةو مـافء ئيمتيازاتانـةيان بـدرَيتآ كـة دةبنـة مايـةي        - 
 تيَكداني سةروةريي نيشتمانيء هاوسةنطي كؤمةآليةتيي.

اب لة سةر توركيا، يان ثاراسنت لة سةر توركيا لـة اليـةن هـةر    بةهيض شيَوةيةك ئينتيد-و
 اليةكةوة بيَت، قةبووأل ناكرآ.

ثَيويستة كار بكـرآ بـؤ بةسـتين ئةجنومـةني )مةبعوسـاني عومسـاني(ء ريَكخسـتين        -ز
 كاروباري دةوَلةتء زامنكردني سانسؤري ميللي لة سةر كارةكاني.

( كــة  بــة 9ةيةكي دامةزريَنــةر لــة)بــةطويَرةي خشــتةي كارةكــاني كؤنطرةكــة، دةســت
سةرؤكايةتي مستةفا كةمال دةستنيشان كرا كة لاـةكاني ئـةم طردبوونـةوة نيشـتمانيية لـة      
ناوضةكاني رؤذهةآلتي ئةنادؤأل دامةزرانـد. كوردةكـان ثـيَش ئةمـة )كؤمةَلـةي بـةرطريكردن       

وة ثـالَ )كؤمةَلـةي   لةماف لةرؤذهةآلتي ئةنادؤأل(يان دامةزراندبوو، بةآلم ئةو كؤمةَلةيـة ضـو  
ي تـةموزي سـاَلي   1بةرطري لةماف لةئةنادؤألء وآلتي ئةرزروم( كاتيَك كؤنطرةي ئـةرزروم لـة  

( ئةنـدام وةك ليَذنـةي سةرثةرشـتيكار    8كورد بةئةندام لةكؤي ) 1بةسرتا ثا  ئةوةي  0909
شـبةندي  لةسةر كؤنطرةي ناوبراو هةَلبذيَردران ئةمانة بوون: شيَو فةوزي سةرؤكي تايفـةي نةق 

 (.6/00لةئةرزجنان، سةعدوَل  لةسعرتء حاجي موسا سةرؤكي هؤزي موتكي )
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( 71بةسـرتا، )  0911كاتيَك ئةجنومةني طةورةى  نيشـتماني تـوركي لةئةنكـةرة سـاَلي     
نويَنةري تيابوو نويَنةرايةتي كورديان دةكرد، ئةمانة هاوكارييان لةطةأل مستةفا كةمالدا كـرد  

 (.8/08مافة نةتةوايةتييةكانيان )لةثيَناو وةديهيَناني 
كؤنطرةي ئةرزروم جؤ ء حةماسةتي نيشتماني خستةبةر جةماوةرء خةَلكي دةستيان كرد 
بة ريَكخستين بةرخودان لةدذي داطريكـةرانء لةزؤربـةي وياليةتةكانـدا ضـةند كؤمةَلةيـةكي      

ي خؤيـان كاريـان   بةرطري نيشتماني دامةزرا، بةآلم ئةم كؤمةآلنة بة ثاَلنةري هةسيت نيشتمان
دةكرد بةبآ ئةوة بدةنة ثاأل طردبوونةوةي نيشتماني كـة دةرةجنامةكـةي كـؤنطرةي ئـةرزرومي     

 ليَكةوتةوة.
لةبةر ئةوة مستةفا كةمال داواي كـرد كؤنطرةيـةكي نـوآ لةشـاري سـيوا  لةرِيَكـةوتي       

ارد ببةسرتآء  ئةويش )واتة: كؤنطرة( مستةفا كةماىل بةسةرؤكي خؤى  هةَلبـذ  6/9/0909
دواى ئةوة  كؤمةَلةي بةرطريكردني ماف لةئةنادؤألء )وآلتـي رؤم واتـا: توركيـاي ئـةوروثي     
ئيَستا( دامةزرا و ئةندامي نويَشيان بؤئةو دةستة دامةزريَنـةرة هةَلبـذارد كـة ثرنسـيثةكاني     
ثةمياني نيشتمانيء ئايديؤلؤذييةتي نويَي دةوَلةتء ريَبازة سياسـيء كؤمةآليةتييـةكاني دانـا    

(0/07.) 
كؤنطرةي سيوا  ثيَش كؤتاييهيَنان بة دانيشتنةكاني برِياري دا بة ئةجنامداني هةَلبذاردني 
نوَينةرايةتى لةناوضة رزطاركراوةكـاني توركيـاء لةثاشـان نـاردني نوَينـةرة نوَييـةكان بـةرةو        

بـؤ   ئةجنومةني )مةبعوساني عومساني( لةكاتي طريَدانيدا لةئةستةمووأل، ئةمة وةكـو هـةوَليَك  
 ثيَكاني دوو ضؤلةكة بة بةرديَك:

يةكةميان/ بؤ ثيَشانداني هيَزي بةرطري ميللي لةبةرامبـةر داطريكـردنء ئـةوة  ثيَشـان     
بدات كة هَيزةكاني رزطـارخيوازيي نيشـتماني بـة سـةرؤكايةتي مسـتةفا كـةمال ناوضـةكاني        

 رؤذهةآلتي وآلتيان كؤنرتؤأل كردووة.
ي ئةو ئينطليزانةى كة ثشتطريي دةسةآلتي خةليفةي دووةميان/ شثرزةكردنء ئيكراجكردن

 هاوثةميانيان دةكةن لةدذي مستةفا كةمالء بزوتنةوةكةي.
كرايـةوة نويَنـةراني    0911ي كانووني دووةمي سـاَلي  01كاتيَك ئةجنومةني مةبعوثان لة

سةر بة مستةفا كةمال ضوونةريزي ئةم ئةجنومةنةوةء بة راشـكاويي بـةرطرييان لةبزوتنـةوةي    
بةرخودان لةدذي داطريكردن كرد.. لةبةرامبةر ئةمة ئينطليز دةسبةجآ فةرماني بـةهيَزةكاني  

داطـري بكـةن، ثاشـانيش     0911ئـاداري   00هاوثةميان دا ئةستةمووَلي بارةطاي خيالفةت لـة 
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هيَزةكاني ئينطليز ضوونة ناو ئةجنومةني مةبعوسانء داوايان لةسـةرؤكايةتي ئةجنومـةن كـرد    
 َلييةكانيان تةسليم بكةن..نويَنةرة كةما

ئةمة لةحاَليَكدا روويدا ئةجنومةن كؤبوونةوةي خؤي طرآدا بـوو، هؤَلةكـة زةنـاء ةةَلبـة     
ةةَلبيَك دايطرت ئـةو ثـةرِي نـةبآ كـة دواي ئةمـة سـةرؤكي ئةجنومـةن داواي لةئةفسـةرة         

 طل داوةتةوة. ئينطليزةكان كرد سةنةديَك ئيمزا بكةن تيا بَليَن ئيَمة نويَنةراني ناوبراومان
سةركردةي هيَزة ئينطليزيةكة بةمة رازي بوو ء سةنةدةكةي ئيمزا كـرد، بـؤ رؤذي دواتـر    
رؤذنامةكان هةواَلي دةستدريَذي ئينطليزيان بة طلدانةوةي هـةر ثيَـنج نويَنـةرة كةماَلييـةكان     
ــةناوةوةء دةرةوةي وآلت هــورووذا.    ــة راي طشــيت ل ــةم هةواَل ــة طةيشــتين ئ ــردةوة، ب ب وك

ماَلييةكان ئةمةيان وةك شَيوازيَك قؤزتـةوة بـؤ زِرانـدني نـاوي ئينطليـزء زوَلـمء سـتةمء        كة
دواجار بةدَلنياييةوة زانرا كة بؤ ئةو مةسةلةية ثيَشرت مسـتةفا   -هاوكارييان لةطةأل خةليفةدا

ء ثاشان كار بكرآ بؤ طواستنةوةي ئةجنومةن بؤ  -( نويَنةرة ريَككةوتبوو0كةمال لةطةأل ئةو )
نكةرة، ئةمة  وةك سةرةتايةك بؤ كيَشانةوةي شةرعييةتء سةندنةوةي لةحكوومةتةكـةي  ئة

ي ئاداري ساَلي 08ئةستةموأل. بةو جؤرة ئةجنومةن دوا كؤبوونةوةي لةئةستةموأل لة رِيَكةوتى 
( رؤذ ثا  دةسدريَذيكردنة سةريء لةسةر داواي يـةكيَك لةنويَنـةراني   1طرآدا، واتا ) 0911

 ييةكان، كؤبوونةوةكاني ئةجنوومةن بؤ كاتيَكي تر دواخران.سةر بة كةماَل

مستةفا كةمال ئـةم هةلـة زَيرِينـةي قؤزتـةوةء بةياننامةيـةكي بـؤ ِراي طشـيت تـوركي         
( 7كـة نزيكـةي )   -ب وكردةوة تيَدا طوتى: ))لةبـةر نـةماني سـةروةريي دةوَلـةتي عومسـاني     

ي خيالفةتء ثايتةخيت دةوَلةت لةاليـةن  لةئاكامي داطريكردني بارةطا -سةدساأل بةردةوام بوو
ــرد     ــة وايك ــاني عومســاني ك ــةني مةبعوس ــان بؤســةر ئةجنوم ــتدريَذي كردني ــزء دةس ئينطلي
كؤبوونةوةكاني هةَلبثسَيرآ بـؤ كـاتيَكي تـر... بؤيـة داوا لةئةجنومـةني مةبعوسـان دةكـةم        

ي طـةلي تـوركء   كؤبوونةوةيةكي )فوق العادة( لةئةنكةرة ببةستآ بؤ تاوتويَكردني ضارةنووسـ 
 (.0/08مايف ذيانء سةربةخؤييء برياري ضارةنووسي لةم بارودؤخة ناسكةدا...(( )

بةو شيَوةية ئةجنومةنى نيشتمانيي طةورة( لة يةكةمني دانيشتين لة ئةنكةرة لة ريَكةوتي 
نويَنـةر توانييـان لـةكاتي     000خؤى كؤكردةوة بة ئامـادةبووني   0911ي نيساني 11رؤذي 

بطةن لةكاتيَكدا ثاةاوةي ئةندامةكاني تريش لةسةرةتاي مانطي ئايـار طةيشـنت،    دياريكراودا
ئةوانة نوَينةرايةتي ضنيء توَيـذة جياجياكـاني طـةليان دةكـردء ثيَكهـاتبوون لـة: ئةنـداماني        
ئةجنومةني مةبعوثاني عومساني، نويَنـةراني تـازةي هةَلبـذيَردراو، سـةركردة سـةربازييةكان،      
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للية شةثاةرةشةكان، سةركردةكاني بةرطري نهـيَين، سـةركردةكاني حيزبـة    تاكةكاني هيَزة مي
سياســييةكان، ســةرؤك هؤزةكــان، ئيمــامء وتــار خويَنــاني بةكتاشــي، شــيَخاني مةولــةويء 
سةرؤكاني تايفة ئايينيةكان. ئةم ئةجنومةنة )مستةفا كةمال(ي نويَنةري ئةرزرومي بـة كـؤي   

وةك شةرعييةت دانيَك بوو بؤ طشـت فـةرمانء   دةنط وةك سةرؤك دةستنيشان كرد، ئةمة  
 ريَنماييةكاني بةو ثيَيةى سةرؤكي حكوومةتي كاتيية.

ئةوة مةسةلةيةكي سروشيت بوو كة نـاكؤكي ئـايينزاييء سياسـي لـةنيَوان ئـةم تيَكةَلـة       
ناهاورةطةزييةي نويَنةراني )ئةجنومةنى نيشتماني طةورة( سةر هةَلبدات، ئةوي راستيش بيَـت  

رؤو كؤمةَلي سياسي لةنيَو ئةجنومةنة نويَيةكة بةدةر كةوتن، وةك: باَلي سةربةخؤيي، ضةندين ط
طروثي ضاكسازي، طرؤي ميللي، كؤمةَلي ثاراستين ثريؤزيية ئايينيةكان، كؤمةَلي ثاراسـتين  

. ئةمة لةاليةكـةوة وايكـرد كؤسـثء تةطـةرة     -كوتلةي كوردةكان -مايف ئةنادؤَلي رؤذهةآلت
رِيَوةضووني كارةكانى، ئةجنومةنء لةاليةكي ديكةوة كوتلةكانيش فراوانرتبن بؤ بكةويَتة ثيَش بة

ئةوة ببنة بناةةيةك بؤ حيزبة سياسيةكان لةم قؤناةة بةراييةي بزوتنةوةي طةلي توركي لةدذي 
داطريكةر. مستةفا كةمال ثيَي وابوو ئةم ناكؤكييانة لةخزمةتي ئةم قؤناةةدا نييـة كـة وآلت   

بؤية برِياري دا كؤمةَلى بةرطريكردن لـةمايف ئـةنادؤألء وآلتـي رؤم سـةر لـةنوآ      ثيَدادةرِوات، 
ببوذيَنيَتةوة، ءهيَندةي ثآ نةضوو هةموو كؤمةَلةكاني تـر هاتنـة ثـاأل ئـةم كؤمةَلـةء بةمـة       
جاريَكي تر يةكيَيت ئةجنوومةني طةورةي وآلت هاتةدي كة قؤنـاةي سـةربةخؤييء دةركردنـي    

 (.0/09ةتي )داطريكةر ثيَويسيت ثيَي
ثا  ئةوةي كؤنطرةي لؤزان كوردي لةتوكيا بيَهوميَدو دةسخةرِؤكرد، ضونكة تةنها جةخيت 
كردبووة سةر ريَزطرتن لة مايف رؤشنبرييء ئاييين كةمايةتييةكان، كيَشـةي كـورد تـةنها لـة     
مةسةلةي مووسأل ضةقي بةست ليَرة  ئةركي ئةو اليةنةي ئةم وياليةتة عومسانييـة دةخريَتـة   
سةري، بة )كؤمةَلةي طةالن( سثيَردرا. بؤ ئةمة  ليَذنةيةكي تايبـةت ثيَكهـات بـؤ زانـيين     

طةيشـتة بةةـداء ثاشـان بـةرةو      0910ويستء ئارةزووي دانيشتوانةكةي، ليذنةكة لةسـاَلي  
موسأل كةوتة رآء لةوآ ليَكؤَلينةوةي طشيت تيا  ئةجنامدا، دواجا ليَذنة راثـؤرتيَكي ئامـادة   

ةمووزي هةمان ساأل رةوانةي كؤمةَلةي طةالني كرد، تيادا هاتبوو. ))ثيَويستة ي ت00كردء لة
ئارةزووي كوردان لةبةر ضاوبطريآ بؤ دامةزراندني فةرمانبةريانء زماني كورديش بـة رةمسـي   
بيَت لةفيَرطةو دادطاء ليَكؤَلينةوةء موحاكةمة كردندا، ليَذنة ثيَيشي واية لةحاَليَكـدا ئةطـةر   

تـةواوء بـةَلَيين بـةهَيز بـةكورد نـةدرآ بـؤ ئـةوةي ئيدارةيـةكي نَيوخـؤيي           هات زةمانـةتي 
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عيَراقـيء نـةماني    -( سـاأل دواي ثةسـةندكردني ثـةمياني ئينطليـزي    6سةربةخؤيان هةبيَت )
كؤمةَلةي طةالن لةعيَراق، ئةوا زؤربةي كوردةكان ثيَيان باشرتة بضنة ثاأل ئيدارةي توركان نةك 

.)) لةسـةر بنـةماي ئـةم راثؤرتـة ئةجنوومـةني كؤمةَلـةي طـةالن        سةر بةئيدارةي عيَراق بـن 
برياريَكي دةركرد بة طرَيـداني وياليـةتي موسـأل بـة حكوومـةتي عَيـراق دواي خسـتنةرِووي        

(. ناوةنـدة توركـة ثيَشـكةوتنخوازةكان ثيَيـان وايـة      06/006هةندةك مةر ء تةحفوزات(( )
وةكو  0910اخي بووني ضةكداري لةساَلي ئينطليز خؤي هاني شيَو سةعيدي كوردي داوة بؤ ي

هةوَليَك بؤ دابةشكردني توركيـا، ثـا  ئـةوةي توركـةكان رازى بـوون لةسـةر بـوونى كـورد         
لةكؤنطرةي سيوا ء لةكاتي ثيَكهاتين كؤميتةي سةركردايةتي شةرِي ئازادخيوازي ميللي كـة  

ةتةوايـةتيي كةمايـةتي   ئةندامة كوردةكانيشى لة خؤطرتبوو، هةروا )لؤزان(يش داني بةمايف ن
كورد لةتوركيا لةضوارضيَوةي ئةو ثةميانة نيشتمانييةي مستةفا كةمال بـ وي كـردةوة، نـاوة،    

(، وابوو، ضـؤن دةكـريَ بزوتنةوةيـةكي رزطـارخيوازيي كـورد بـةرثا بَيـت ئينطليـزء         11/10)
ات. هةروا كؤمةَلةي )هةواداراني ئينطليز( كة بارةطاكةي لةئةستةموأل بوو، سةركردايةتي بك

ئةم بزوتنةوةية هةوَليَكي ئاشكرا بوو لةاليةن بةريتانياوة بـؤ ليَـداني يـةكيَيت كوردةكـان بـة      
ريَطةي بةستنةوةي وياليةتي موسأل بةدةوَلةتى عيَراقـةوة كـة زؤرينـةي دانيشـتواني بةضـرِى      

ناني هيَز لةكةمايةتيي  كوردة بة عيَراقةوة لةسةر داواي كوردةكاني وياليةتةكة دواي بةكارهيَ
لةاليةن توركياوة بؤ دامركاندني ياخيبوونةكةي شيَو سةعيدء بةكاربردني سياسةتي بة تـورك  

 (.11/10كردن كة دواي ئةمة بةكار برا )
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 باسي سَييةم
 كوردء مستةفا كةمال ئةتاتؤرك

 
دواي ئةوةي حيزبي )ئيتيكادء تةرةقي(، دةسةآلتي لة دةوَلةتي عومسانى ثا  كودةتاكةي 

وةرطرت، سياسةتي بة تورك كردنيان لةدذي كةمايةتيية نةتةوةكاني دانيشتووي  0918ي ساَل
دةوَلةت، وةك: عةرةبء كـوردء ضـةركة ء ئةرمـةنء ئـةوانيرت ثيـادة كـرد. ثوختـةي ئـةم         
سياسةتة برييت بوو لةتوانةوةي زؤريَك لةتوكة ئةتنيكييـةكاني نـاو دةوَلـةت لـةنيَو تـوكي      

ن بؤ سرِينةوةي كلتوورء زمانيانء راطويَزانيان لةناوضةكاني خؤيان. بـؤ  نةتةوةي توركء هةوَلدا
طةيشنت بةو ئاماجنة، خةليفة سوَلتان حمةمةد )رةشاد(ي ثيَنجةميان قايل كرد مةرسووميَك بة 

 (  برييت بوو لةضةند برِطةيةك رآ بةم سياسةتة زاَلمانة دةدات.06/01ياسايةك مؤر بكات)
وو لة ئاوارة كردني هةموو كوردةكـان لةزيَـدي خؤيـانء ثـةرتء     ئةم ياساية  بةرجةستة ب

ب وةثيَكردنيان لةوياليةتة توركييةكان، بة شيَوةيةك ريَـذةي دوورخـراوو راطـويَزراوان لةهـةر     
%(ي دانيشتواني تورك زياتر نةبآء بة مةرجيَكيش سةرؤكء دةمرِاسـتء  0شاريَكي تورك لة)

ها لةشارو مةَلبةندة توركييةكان نيشتةجآ بنء دةستء دةسرتؤيشتواني كورد ناضار بكريَن تةن
ثيَوةندةكانيشيان لةثياواني هؤزو خيََلةكاني تر لةطوندة دوورةدةستةكاندا نيشتةجآ بكريَن بـؤ  

 ئةوةي ثيَوةنديي لةنيَوان خؤيانء نيَوان سةرؤكةكانيان نةبيَت.
ةيةك دةكرآ ثا  ماوةيةكي ئاوةها طةلي كورد لةنيَوان توركةكاندا ثةرتةوازة دةبن بة شيَو

كةم زماني كورديء هةموو بنةما نةتةوةييء دابء نةريَتة ميلليـةكاني بـزر دةبـنء بـةوة      
دواترين ئاسةواريان لةرووي بوونء وجودةوة دةسرِيَتةوةء بة كردةوة  حكوومةتي عومساني بؤ 

 كاركردن بةم ياساية دةسثيَشخةري كرد.
راطويَزةران كة بةم مةسةلةيةوة سةرقاأل بوون، تـوانراوة   لةقةيدء تؤمارطاكاني بةرِيَوةبردني

ئةوة وةربطريآ كة ذمارةي كؤضثيَكراواني كورد لةكوردستانةوة بـةرةو وياليةتـة توركييـةكان    
كة  هةروا هةندةك لةتؤمارطاكان بةَلطةي ئـةوةيان داوة بةدةسـتةوة    711111طةيشتووةتة 

اون بـةالي ئـةو بةرِيَوةبةرايةتييـةوة بـة تـةواوي      كة ضارةنووسي ئةو كوردانةي بةزؤر راطـويَزر 
 (.06/00نةزانراوة )
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لةسؤنطةي ئةمة  كليمانسؤي سةرؤك وةزيراني فةرةنسا لةسـةروبةندي شـةرِي يةكـةمي    
جيهاني لةليَدوانيَكدا طوتي: ))عومسانييةكان لةساي ئيدارةي خرا ء جؤرةها شـيَوازي زؤَلـمء   

ةملانديان هيض جؤرة ليَهاتووييء كارامةييـةكيان نييـة   زؤريانء لةميانةي ضةندين سةردةمدا س
لةبةرِيَوةبردني توكة ناتوركةكان، جا ماداميَك مةسةلةكة وايـة ثيَويسـتة هـيض نةتةوةيـةك     

 (.06/00لةذيَر باري حوكمرِانيياندا نةهيََلني(( )
 ئةم ليَدوانة طـرنطء مةترسـيدارةء ضـاالكييةكاني كؤمةَلـة كوردييـةكان لـةم كاتانـةدا       
وايانكرد )باب العالي( دَلةراوكةء مةترسي دايبطرآ، بؤيـة بـريي لـةفيََليَك كـردةوة نـةهيََلي      
ــورك وةربطــرآ. ئيــدي    ــدارةي ت ــةوةء ســةربةخؤيي لةئي ــةباب العــالي جيابيَت كوردســتان ل
رؤذنامةكاني عومساني ثةيتاثةيتا برايةتي موسلمانيَيتء برايةتي نيشتمانيَيت عومسـاني بـةبري   

نانةوة، ثاشـان )بـاب العـالي( دةستثَيشـخةري كـرد لةثيَكـةوةناني دةسـتةيةكي        كوردا دةهيَ
وةزاري، لةكيَشةي كورد  بكؤَليَتةوة و شيَوازيَكي كارطيَرِي بدؤزيَتةوة لةكوردستاندا جآبـةجآ  
بكرآ بة جؤريك لةئيدارةي عومسـاني النـةدات، دةسـتةكة  ثيَكهـاتبوو، لةهـةر يـةك لـة:        

دة ئيرباهيم ئةفةنـديء عـةيوق ثاشـاي وةزيـري ئةشـغالء عـةوني       شيخولئيسالم حةيدةري زا
ثاشاي وةزيري دةرياوانيء مريئةمني عالي بةدرخان ئةندامي كؤمةَلـةي تـةعالي كوردسـتانء    

 (.06/00هةريةك لةمراد بةدرخانء عةبدولاادر ئةفةنديي ئةنداماني ئةجنومةني ئةعيان )
ةند دانيشـتنيَكي طريَـداء دةرةجنـام بـة     دةستة وةزارييةكة لة)باب العالي( كؤبووةوةء ضـ 

 ريَككةوتن ئةم  برِيارانةي الي     خوارةوةى دا: 
ثيَداني ئؤتؤنؤمى بة كوردستان بة مةرجيَك كورد رازي بن لةضوارضـيَوةي كؤمكـاري    -0

 عومساني مبيَننةوة.
طرتنةبةري رآء شويَين كاريطةر بؤ جارِداني ئةم خودموختارييةء دةسـبةجآ دةسـت    -1

 كرآ بة جآبةجآ كردني ناوةرِؤكي.ب
رؤذطار تَيثةرِي بآ ئةوةي فةريـد ثاشـاي سـةدري ئـةعزةم برِيارةكـاني دةسـتةي نـاوبراو        
جيَبةجيَ بكات: نيشتمانثةروةراني كورديش هـةر ئـةوةيان ثـآ كـرا هةوَلـة سياسـييةكانيان       

ةي تةشكيالتي لةئةوروثا خبةنةوة طةرِ، بؤ ئةمة  هةريةك لةكؤمةَلةي تةعالي كوردء كؤمةَل
كؤمةآليةتيء كؤمةَلةي سةربةخؤيي كوردستان شةريف ثاشايان بة نويَنةري خؤيـان هةَلبـذارد   
بؤ ئةوةي بةرطري لة سـةربةخؤيي كوردسـتان بكـاتء هـةوأل بـدا بـؤ سةرخسـتين كَيشـةي         
نيشتماني كورد لة بةردةم هاوثةميانةكان لة كؤنطرةي ئاشتةوايي، كة لةوآ دوو نةخشـةء دوو  
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اشـتنامةي سـةبارةت بـة داخـوازيء مــايف نةتـةوةي كـوردي ثَيشـكة  كـردن. كــار و         يادد
ضاالكييةكاني نيشتمانثةروةراني كوردء ماندوو بوونيان لةساي سياسةتي شـةريف ثاشـا ئـةم    

 دةرةجنامانةى الي خوارةوةى ليَكةوتةوة:
ةرؤكي بةستين ثةميانيَكي هاوبةندي لةنيَوان خؤيء نيَـوان بـةةو  نؤبـار ثاشـاي سـ      -0

شاندي ئةرمةنى لةثاريس، كار بكات بؤ ضارةسةركردني ناكؤكيةكاني نيَـوان ئةرمـةنء كـورد    
 بةريَطايةكي ئاشتييانة بةبآ ئةوة بوارة بة دةوَلةتةكان بدرآ  دةستيَوةردان بكةن.

كار بكرآ بؤ دانثيَداناني هاوثةميانةكان لة ثةمياني سـيظةردا بـة مـايف ذيـاني كـوردء       -1
 وردستان.سةربةخؤيي ك

كؤمةَلةي تةعالي كوردستان كة لة ثا  ئاطربةسيت مؤنرؤ  لة ئةستةموأل دامـةزرا، لـة   
طشت كؤمةَلة كوردييةكاني تر ضاالكي زياترء رؤشنبرياني كورديشي ثرت لة دةوري خـؤي كـؤ   
كردبؤوة، ثوختةي بةرنامةي كؤمةَلـة لـة وةديهَينـاني دةوَلـةتي سـةربةخؤي كورديـدا خـؤي        

بةمة  ثاَلي دابوو بةو ثرنسيثانةي سةرؤكي ئةمريكا ويلسن بانطةشةي بؤ دةكرد دةبينييةوة، 
 بة ثيَى ثرنسيثي مايف ضارةنوو  بؤ طةالنى ذيَردةستةي حوكمي عومساني.

لةبةر ئةوةي بةريتانيا بةَلييَن دابوو بة دامةزراندني دةوَلـةتيَكي سـةربةخؤ بـؤ طـةلي كـوردء      
ي ئاشيت بةرز كردةوة مايف دةوَلـةتي سـةربةخؤيان ثـآ بـدرآ،     ئةرمةنييةكانيش داوايان بؤ كؤنطرة

بؤية داخوازيي كورديش بؤ سةربةخؤيي وةك كةمايةتييةكاني تر، خرايـة بةرنامـةي كؤنطرةكـةوة.    
لةكاتيَكيشدا كؤمةَلةي تةعالي كوردستان بة سةرؤكايةتيي سةيد عةبدولاادر سةرؤكي ئةجنومـةني  

ةدا بؤ كردنةوةي لاةكاني لةهةموو ئـةو قـةزاء ناحييانـةي كـة     شووراي دةوَلةتي عومساني هةوَلي د
زؤرينةي دانيشتوانييان كوردن، ضونكة )عةبـدولاادر( بـؤ ريَبـةراني كـورد تاكيـدي دةكـرد كـةوا        
ــايف     ــي م ــتانء دان ــةتي كوردس ــدني دةوَل ــة دامةزران ــةَليَنيان داوة ب ــاني ب ــتاني عومس كاربةدةس

انيـدا بـةو مةرجـة راسـتةوخؤ ببةسـرتآ بـة حـةزرةتي        خودموختاري لةضوارضيَوةي دةوَلةتي عومس
سوَلتانييةوة، لةهةمان كات بزوتنةوةكةي مستةفا كةمال هةوَلي داناني ثردي ثيَوةندي دةدا لةطـةأل  

ثيَوةنديي ثيَوة كردنء  0909رِيَبةراني كورد لةئةرزروم. ئةوة بوو مستةفا كةمال لةئةيلوولي ساَلي 
َليان كؤبيَتةوة.عةلي شانء سـةراني هـؤزة كوردييـةكان لةطةَليـدا     داواي كرد لةشاري سيوا  لةطة

دانيشنتء بارودؤخي كيَشةي كورديان بؤ با  كردء ئةوةيان رةتكـردةوة دةوَلـةتي ئةرمـةني طـةورة     
ورةنطدانةوةي هةبوو لةسةر ثةمياني سـيظةر كـة برِيـار     -ئةو ثرؤذةيةي خرابووة بةر با  -دامبةزريَ 
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نة بطريَتةوة كة زؤرينةي دانيشتوانيان كوردن، تاكيديشيان كردةوة تا دوايـي  بوو طشت ئةو وياليةتا
 .تيَدةكؤشن لةثيَناو دامةزراندني دةوَلةتي كوردستان

 -بةآلم بة طويَرةي ئةو تةلطرافةي مستةفا كةمال لةهةمان رؤذ لةكازم قـةرا بـةكر ثاشـا   
دا هاتبوو نـاوبراو موقـةدةم   وةريطرتء تيَ -سةركردةي هيَزة ميللييةكان لةناوضةي رؤذهةآلت

)نؤئيل( طرتووة كة هاوثةميانةكان بة رةزامةنديي فةريـد ثاشـا لةئةسـتةمووأل ناردبوويـان بـؤ      
ئاطادار بوون لةبارودؤخي ناوضةي كوردةكان، هةروا بةدرخانء ذمارةيةك لة بنةماَلةي جةميل 

لةطـةأل موقـةدةم    ثاشاء واليي مةعموورةي )عةزيز(يشي طرتووة بـة تؤمـةتي هاوكـاريكردن   
)نؤئيل(ي سيخورِي ئينطليزء بة دارِشتين ثيالنيَك بؤ هيَرِشربدنة سةر كؤنطرةي سـيوا  كـة   

(، سةبارةت بـة كيَشـةكة   01/011برِياربوو بة سةرؤكايةتيي مستةفا كةمال ثاشا ببةسرتآ )
فةريـد  مستةفا كةمال بة خؤنازينةوة دريَذةي بة قسان داو طوتي، ثيَـي وانييـة وةزارةتةكـةي    

ثاشـا داخوازييـة نةتةوةييـةكاني كــورد جآبـةجآ بكـات، جطــة لـةوة  كوردةكـان ثَييــان        
لـةكؤنطرةي ئـةرزرومء لةدانوسـتاندنةكاني ئاينـدة نويَنةرايـةتيي       -واتـة خـؤي   -راسثاردووة

 /نتن(.17وياليةتةكاني رؤذهةآلت بكات )
يضيان لةثيَشـدا نـةما   كوردةكان لةثا  ئةم ضاوثيَكةوتنةيان لةطةأل )مستةفا كةمال(دا ه

ئةوة نةبآ: هةوَلدةن ريزةكاني خؤيان رَيـك خبـةنء دةسـت بكـةن بـة خـةبات لـةثَيناو مافـة         
رةواكانيان. بؤ ئةمة  سةرؤكاني هؤزو عيََلة كوردييةكان لةتةكيةي حسيَن عةبدال لةسةرةتاي 

( 60كة ذمارةي )لةنيَوخؤياندا كؤبوونةوةء لةسةر ثيَكهيَناني هيَزيَك ريَككةوتن  0911ساَلي 
هةزار شةرِةكةربيَت، بةآلم سةبارةت بـة ضـؤنَييت طةيشـنت بـة ئاماجنـةكانيان، بـوون بـة دوو        

 بةشةوة:
سـةركردةي ثيَشـووي جةندرمـةء سـةرؤكي      -بةشي يةكةم/ بة سةرؤكايةتي مةضـؤ ئاةـا  

 هؤزةكاني عةباسان بوو، بة زةروورةتي دةزاني سةربةخؤيي كوردستان جارِبدرآء كاروضـاالكي 
 سياسي وةطةرِ خبرآ بؤ وةديهيَناني ئةم ئاماجنة.

بةشى دووةميشيان )عةىل شان( سةرؤك هؤزةكانى قؤضطريى سةركردايةتى دةكرد، ئةمان 
ثيَيان وابوو ثيَويستة بةرنامةى كاريَك دابنرىَ و لة هةلء مةرجى هاتوو كةَلك وةربطـريآ بـؤ   

 طةيشنت بة ئامانج.

لـة هـؤزات    0911ى تشـرينى دووةمـى سـاَلى    00تى بةآلم هةردوو بةشةكة لـة رِيَكـةو  
ريَككةوتن لةسةر ئةوةى ضةند ثرسياريَك بة نووسني خبةنة بةرضاوى حكوومـةتى ئةنكـةرة بـة    
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ريَطاى سةيد رةزا ثاريَزطارى وياليةتى دةرسيمء داواى لـيَ بكـرآ كـة ثيَويسـتة حكوومـةتى      
 كة بريتى بوون لةم خاآلنةى ثايني: ( 01/019ئةنكةرة بة نووسني وةآلمى ثرسيارةكان بداتةوة )

ئةوة كاريَكى زةروورة حكوومةتةكةى مستةفا كةمال هةَلويَستى خؤى روونء ئاشكرا  .0
بكــات لةمــةرِ برِيــارى حكوومــةتى ســةَلتةنةت لــة ئةســتةمولَ ســةبارةت بــةدانى 

 خودموختارى بؤ كورد.
بـة خودموختـارى    . هةَلويَستيى حكوومةتى مستةفا كةمال لة بةريَوةبردنى كوردستان1
 ضيية؟

. واثيَويست دةكات حكوومةتةكةيان هةموو طرياوةكـان لـة طرتووخانـةكانى عـةزيز ء     1
 مةآلتيةء سيوا ء ئةرزجنان ئازاد بكات.

 . كيَشانةوةى  هةموو بةرثرسة كارطيَرِيية توركةكان لة ناوضة زؤرينة كوردنشينةكان.6
 دراون، ثاشةكشةيان ثآ بكرآ.. هةموو ئةو هيَزانةى بؤ ناوضةى قؤضطريى نيَر0

مةضو ئاةا ئةم ثرسيارة تؤمار كراوانةى  طةياندة واىل دةرسيم، هةرِشةى ئةوةى ليَكرد كة 
( ساعات وةآلم نةدريَتةوة، ئةوة بةرثرسيار نيية بةرامبةر ئةوةى دواجـا  16ئةطةر لة ماوةى )

 (.01/019ض دةقةومآ )
نةدايةوة، بةَلكو تةنها دةستةيةكى نـاردة   بةآلم حكوومةتى ئةنكةرة وةآلمى ثرسيارةكانى

شارى دةرسيم بؤ ئةوةى ضاوى بكةوآ بة سةرؤك هـؤزء خيََلـةكانى كـورد وةكـو هـةوَليَك بـؤ       
 هيَوركردنةوةى بارودؤخةكة.

وةلَي سةرانى هـؤزة كوردييـةكان دةسـتةى ناوبراويـان دةركـردء  ئـةم بروسـكةيةى الى        
 ةى حكوومةتى ئةنكةرة كرد.خوارةوةيان لة وياليةتى عةزيزةوة هةواَل

 بؤ/ كؤرِى نيشتمانيى طةورة لة ئةنكةرة 
دةقى ثةميانى سيظةر جةختى لةسةر دامةزراندنى دةوَلةتى كوردستانى سةربةخؤ كردووة كة 
وياليةتةكانى دياربةكرء عةزيزء وانء بدليس دةطريَتة خؤ، بؤية ثيَويستة ئـةم دةوَلةتـة ثيَـك    

ة  ب وى دةكةينةوة: )) ئيَمة ناضارين ئةم كيَشةية بةزةبرى ضةك بهيَنرآ، بة ثيَضةوانةى ئةم
 وةدةست بيَنني((.

 ز 0911 -ك 0110( 1ى تشرينى )00لة 
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 :ئيمزا سةرؤكانى هؤزة كوردةكانى دانيشتووى خؤرئاواى دةرسيم
سةرانى هؤزةكانى كورد هةروا مةترسيى خؤيان دةربرِى لةوةى حكوومةتى نويَى توركيا 

وضةكانى خؤيان رِابطويَزريَت، ئةم مةسةلةية بة كردةوة دةسةآلتدارانى عومسـانى  كورد لة نا
( جــاران لةســةروبةندى حــوكمى عومســانى لةناوضــة كوردنشــينةكان، ثيادةيــان كــرد 08)
(01/060.) 

( نويَنــةرى كــوردى هةَلبــذيَردراو لــة)كؤرِى نيشــتمانيى طــةورةى تــورك(ى 71بــةآلم )
طرانى بزوتنةوةكــةى مســتةفا كــةمال تــةلطرافيان بــؤ حكومةتةكــةى توركيــاء لــة اليــةن

هاوثةميانةكان ليَداء طوتيان ئيَمة نامانةوىَ لة تورك جيابينةوةء لةطةلَ ئةوة دايـن تاهـةتا   
ى 00ثيَكةوة بذين. دواى ئةمة سةرانى هؤزة كوردةكان دةوَلةتيان لةناوضةى قؤضـطريى لـة   

شـيش لـة ئةنكـةرة ئةمـةى بيسـت ،      جارِدا. كة حكوومةتى شؤرِ 0911حوزةيرانى ساَلى 
ئاماذةى )بة كؤرِى نيشتمانيى طـةورةى تـورك( )ثةرلـةمان(دا، شـانديَك رةوانـةى ناوضـة       
كوردنشينةكة بكرآ بةنيازى ريَنمـايى كردنيـان بـة سـةرؤكايةتى حـاجى عومسـان فـةوزى        

ى ئـةم  نويَنةرى ئةرزجنانء)دياب ئاةا( كة نويَنةريَكى زؤر نزيكى مستةفا كةمال بوو، خود
دوو نويَنةرة  لة كةسايةتيية ناسراوةكانى كورد بوونء لةوىَ داوايان لة سةرانى كوردةكـان  
كرد بؤ ئةجنامدانى ءتوويَذ لة ئةرزةجنان،  بةآلم سةيد رةزاء عةىل شيَر تاكيديان بؤ عومسان 
فةوزى كرد كة ثيَويستة حكوومةتى ئةنكةرة بة ثـريى داخوازييـةكانى كـوردةوة بيَـت بـؤ      

رةبوكردنةوةى دانيشـتوانى قؤضـطريىء تيَـدا والييـةكى كـورد دامبـةزريَنآء لـة فيَرطـة         قة
كوردييةكاندا دةست بكرآ بة فيَركردن بة زمانى كوردىء فيَرطـة  بكاتـةوة. عـةىل رةزا    
واىل ئةرزجنان ثشتطرييى خؤى بؤ داخوازييةكان دووثات كردةوةء طوتى حكوومةتى توركيـا  

دةكةمةوة، مـوفتى وياليةتةكـة  حـاجى فـةوزى بـة ثيَـى ئـةو         بةو داخوازييانة ئاطادار
دةسةآلتةى لةاليةن مستةفا كةمالةوة ثيَى درابوو سويَندى خوارد كـة )كـؤرِى نيشـتمانيى    

( بـةآلم نورالـدين ثاشـا سـةركردةى     01/000طةورة( لةسةر داخوازييـةكان رازى دةبيَـت )  
ةء عـةىل رةزاى طواسـتةوة بـؤ    سةربازى ناوضةى قؤضـطريى ئـةو داخوازييانـةى رةتكـردةو    

وياليةتى )ئوَلتى(ء هةريةك لة )عـةىل شـان(ء )حةيدةر(يشـى لـة بةندخيانـة تونـد كـردء        
واتة تا ئةو دةمةى ليَبوردنى طشتى جارِدرا لة ئةسـتةموأل   0910هةردوكيان تاوةكو ساَلى 

ليَـرة    بة دةستبةسةرى مانةوة، دواى ليَبوردنةكة  طةرِانةوة بؤ شارؤضكةى )عمرانيـة(، 
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عةىل شان كوذراء )حةيدةر(يش بة سةختى بريندار بوو لة دةرةجنامى فرِيَدانى بؤمبيَـك بـؤ   
 (.01/000ناو ئةو ماَلةى تيا دادةنيشنت )

مستةفا كةمال لة سةرةتاوةء لةثا  ثةسةندكردنى ثةميانى سيظةر لةاليةن )باب العاىل( 
خؤيى كوردستان نا دةركى بةوة كردبوو يةوة ئةو ثةميانةى دانى بة مافى ذيانى كوردء سةربة

كة  لة توانايدا نيية شةرِى كورد لة اليـةكء هيَـزة داطريكارةكـانء )بـاب العـاىل(يش لـة       
 اليةكى ترةوة، بكات.

ئيدى ثا  كؤنطرةى ئةرزروم بة فيَلَء زؤرزانى خؤى كاريدةكردة سةر ريَبـةرانى كـوردء   
اخبرآ تا ئةودةمةى هةموو بستيَكى وآلتـى  تيَى دةطةياندن ئيستا زةروورة كيَشةى كورد دو

تورك لة دوذمنان ثاك دةكريَتةوةء كونطرةى ئاشتةوايى طشتى دةبةسرتآ، ئةو كارة  تةنها 
بة يةكطرتنى هةردوو نةتةوةي كوردء تورك كة خاوةنى ئةم  وآلتةن ديَتة بةرهـةم، بـةَليَنى   

ن بـة سـةربةخؤيى كـوردء    راشكاويشى دةدانىَ كة توركيا ثا  ئـةوةى رزطـارى دةبيَـت دا   
كوردستان دةنيَت بة رووبـةريَكى طـةورةترء فـراوانرت لـةوةى لةثـةميانى سـيظةردا هـاتووة        

(06/71.) 
رؤذنامةكانى )باب العاىل( لةء سةروبةندة جةختيان لةوة دةكرد كة سةَلتةنةتى عومسانى 

هاتووة، بة طيانى طرنطيى بة كيَشةى كورد داوةء ئةو دةستة وةزارييةى بؤ ئةم ئاماجنة ثيَك
برايةتى ئيسالمىء ئةو ثيَوةنديية ميَذوويية بةهيَزانةى هةردوو نةتـةوةى تـوركء كورديـان    
ثيَكةوة طرآ داوة، ضارةسةرى كيَشةكة دةكات، ئةو ثيَوةندييانة طةرةكة نةهيََلن كوردةكـان  

ة رؤذنامـةى  دةستبةردارى برا توركةكانيان بن لة رؤذانى تةنطانةدا، ئةمةيان واء لةو الشةو
)حاكميةت ميللةت(ى زماحناَلى ئةو بزوتنةوة نيشتمانييةى مستةفا كةمال سـةركردايةتيى  
دةكات وتار لة دواى  وتارى دةرِازاندةوة لة بارةى ئةو كارةساتء نةهامةتييانةى رووبةرِووى 
 موسَلمانان دةبنةوة، ئةطةر هاتء كوردء تورك بةرامبةر بة داطريكارى زؤردار يـةك نـةطرن  
ثيَويستة لة سةر ئةو كوردانةى كة لة باوباثريانييانةوة مريخاسىء نةبةردىء شؤرِةسوارييان 
بؤ ماوةتةوة، برا توركةكانيان بة تةنها لة بةرةكانى شةرِى ئةو دوذمنانة بةجآ نةهيََلن كـة  

 دةورى توركيايان داوة.
ى برِيارةكـانى  هةر ضةندة دةستة وةزارييةكةى سـةَلتةنةتى عومسـانى لـة جيَبـةجيَكردن    

سستى دةكردو  هةوَلى دةدا كؤمةَلة كوردييةكان سةرقالَ بكـات لـةثيَناو سـوود وةرطـرتن     
لةكات لةاليةكء لةاليةكى تريشةوة بؤ ئةوةى ئةو كؤمةآلنة روو نةكةنةوة الى بزوتنةوةكةى 
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مستةفا كةمال...ئةوا رؤشنبريانى كورد مةرجى هاوكارى خؤيان لةطـةلَ مسـتةفا كـةمال    
بوو هيَزة توركىء شاهانةكان وةك نيازثاكييةك بةرامبةر بة بةليَنةكانى بـؤ كـورد لـة     ئةوة

(. ئةطةرضيش زؤرينةى كوردةكان ئةوانـةى  06/70ناوضةى كوردستان ثاشةكشة ثآ بكات )
كة هةستى ئايينىء مرؤظايةتييان بةالوة زالَ بوو برِوايان بة بةَليَنى توركةكان كـرد، بـةآلم   

ى كورد متمانةيان بة قسةء بةَليَنى توركـانى عومسـانىء كةمالييـةكانيش    نيشتمانثةروةران
(. لةبةر ئةوة برييان لة طرتنةبةرى ضةند رآء شـويَنيَكى  06/70نةدةكرد لة بةرامبةريان )

ثيَويست كردةوة بؤ بةرطريكردن بة ريَطةى هيَزى ضةكدارى لة ثيَناو مـافى كوردسـتان كـة    
  هةولَء قوربانييـةكى زؤر خؤيـان بينييـةوة لـة ثـيَش ئـةو       ثةميانى سيظةر دانى ثيَدانا ثا

هاوثةميانانةى كـةوا كـوردان لـةو برِوايـةدا نـةبوون ببنـة كؤسـثيَك لـة ثـيَش داخوازييـة           
نيشتمانييةكانيان، ئةوة بوو بةشيَكى طةورة لة باشوورى كوردستان لة ذيَر دةستى ئينطليـز  

يان داطــري كردبــووء هةرضــى بــاكوورى مايــةوة، فةرةنســييةكانيش شــويَنة كةناراوييــةكان
 كوردستانيشة روو ء ئيَرانىء توركةكان داطرييان كردبوو. 

سةرؤكةكانى شاندة هاوثةميانةكان لة ثاريس بؤ شةريف ثاشاى سةرؤكى شاندى كورد لة 
ثاريس جةختيان لة سةر ئةوة دةكردةوة كة هيَمنـى ثاراسـتنى كوردةكـانء ئارامطرتنيـان     

زةروورة بؤ هاتنةديى ئاماجنةكانى كـوردء هـةر هـةوَليَك بـؤ تيَكـدانى      كاريَكى ثيَويستء 
ــةركردةكانى      ــى، س ــةر مةترس ــة ب ــورد دةخات ــتمانييةكانى ك ــة نيش ــارامى، داخوازيي ئ
هاوثةميانةكانء نويَنةرانى ساميشيان لة ئةسـتانة هـةمان بـةيتءبالؤرةيان بـؤ نويَنـةرانى      

 كؤمةَلة كوردييةكان دةذةنى.
دةى ئةودةمةى هيَزةكانى ئينطليز لة كوردستان ذةنرالَ مـاك ئةنـدرؤ   لةبةر ئةوة سةركر

 (.06/71بةياننامةيةكى بة زمانى كوردى ب و كردةوة تيادا ئةمةى الى خوارةوة هاتبوو)
))لةبةر ئةوةى ضارةنووسى ئةو سةرزةمينة عومسانييانةى كة زؤربةى دانيشـتوانيان لـة   

يـارى دةكـرىَء ئـةو كؤنطرةيـة داخوازييـةكانى      نةتةوةى كوردن، لة كؤنطرةى ئاشتةوايى د
نةتةوةى كوردء مافى سروشتى كـوردء كوردسـتان ديَنيَتـةدى، بؤيـة ثيَويسـتة كوردةكـان       
ثابةندى ثاراستنى هيَمنىء ئارامى بنء دَلنياء خاترجةم بن لة عةدالةتى ئينطليز كة مافى 

 كوردةكان دةثاريَزآ((.
(ى سـةرزةمينى  1/1سـيظةرى رةتكـردةوة)   ئةو دةمةى مستةفا كـةمال ثاشـا ثـةميانى   

توركياى ئيستاى لة ذيَر دةستابوو، ئةو سةرزمينة  لةو ثةميانة نيشتمانيية دياريكرد كـة  
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)ئةجنوومةنى نيشتمانيى طةورةى تورك( لة ئةنكةرة برِيارى لة سةردا، دواى ئةوة  يةكيَتى 
ةوةو دانى بـة بزوتنةوةكـةى   سؤظيَت سوثاكانى لةو ناوضة توركييانةى داطريى كردبوو كيَشاي

مستةفا كةمال نا بةو ثيَية بزوتنةوةيةكى نيشتمانى رزطارخيوازييـةء لـة دذى ئيسـتعمارء    
ــة      ــةمالء وت ــتةفا ك ــةكانى مس ــةوةى ليَدوان ــا  ئ ــةخوازة ث ــىَ، ن ــردن تيَدةكؤش داطريك
ن شؤرِشطيَرييةكانى لةطةلَ وتةكانى لةنينى سةرؤك يةكةمني دةوَلةتى سوشياليستى لة جيها

هيض جياوازييةكيان نةبوو. نووسةرى توركى ثيَشكةوتنخواز ضةتني ئاَلتان لة وانةيةكيدا كة 
ثيَشكةشى كرد تاكيد لة سةر ئةم  0900لة زانكؤى رؤذهةآلتى ناوةرِاست لة ئةنكةرة ساَلى 

 0910مةسةلةية دةكاتء دةَليَ: ))ئةطةر بة دواداضوونيَك بة قسةكانى ئةتاتؤرك لة ساَلى 
 (.10/0دةبينني جياوازييان نيية لةطةأل قسةكانى لنني(( ) بكةين،

ليَرةشةوة، ئةوا رةتكردنةوةى ثةميانى سيظةر لةاليةن مستةفا كةمالةوة لـة ثيَطةيـةكى   
بةهيَزةوة دةهات بةرامبةر بة الوازىء نوشوستيى حكوومةتى سةَلتةنةت لة ئةستةموأل كة 

ــر كاريطــةريى كاربةدةســتانى داطري  ــة  كــةوتبووة ذيَ ــة  دةوَلةت ــانى، هــةر بؤي ــةرى بي ك
داطريكةرةكان ناضار بوون بضنة كؤرِى وتوويَذى نويَوة لةطةأل نويَنةرةكانى ثةميانى لؤزان، ئةو 
ثةميانةى كة ضاوى ثؤشى لـة بةرامبـةر دامـةزرانى دةوَلـةتى كـوردىء ئـةم مةسـةلةيةى        

ركيـاى تازةدامـةزراو بـةو    طورِييةوة بة دانثيَدانان بة كةمايةتيى كورد لة ناو دةوَلـةتى تو 
كة دةَلآ: ))حكوومةتى توركيـا بـةَليَن    1( ى بةشى 61، 19، 18مافانةى لة مادةكانى )

دةدا ئةو كوردانةى كة كةمايةتييةكى رةطةزين لة توركيـا مـافى راشـكاويان هـةبيَت لـة      
قسةكردن بة زمانى نةتةوةيى خؤيانء دادبينيى كردن ثيَى لـة ثـيَش دادطـا توركييـةكانء     
ــوردى : زانســتىء    ــةى ك ــدنى يان ــةيانء دامةزران ــار بةزمانةك ــى رؤذنامــةء طؤظ دةركردن

 كؤمةآليةتىء ثةروةردةيىء شادبوونيان بة هةموو مافيَكى سياسى كة تورك هةيانة((.

( كـة دةقةكـةى   66بةَلكو ئةم مافة بةزةمانةتى نيَودةولةتى بووة بة طويَرةى مـادةى ) 
ةرامبةر بة كورد، بةَليَنى نيَودةوَلةتني نابآ لة هيض باريَكدا ئةمةية: ))بةَليَنةكانى توركيا ب

هةَلبوةشيَنريَنةوة بة ثيَضةوانةشةوة ئةوا ئةو دةوَلةتانة ثةميانةكـةيان ئيمزاكـردووةو هـةروا    
كؤمةَلةى طةالنيش مافى سةرثةرشتيكردنيان هةية لةسـةر جيَبـةجيَكردنى ئـةم بةَليَنانـة،     

ئةوةشيان هةية دةستيَوةردان بكةن لة دذى )واتة دذى توركيا( لةاليةن توركياوة بطرة مافى 
 بؤ ئةوة ناضارى بكةن بةَليَنةكانى  كة لةبةر ضاو جيهان داويةتى جآبةجيَيان بكات((.
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بة ثشتبةسنت بة نيَوةرِؤكى ئـةم دةقانـة، مسـتةفا كـةمال ثاشـاء ئةنـدامانى )كـؤرِى        
كاَلييةوة ثيَشوازييان لة ليَدوانـةكانى  نيشتمانى طةورةى تورك( لة ئةنكةرة بةهؤتافء خؤش

حسني عةونى بةطى نويَنةرى كوردى ئةرزرؤم لةو كؤرِة كرد كاتيَك طوتى ))مافى قسـةكردن  
لةسةر ئةم سةكؤيةوة بؤ هةر دوو نةتةوةى كوردء توركة((، هةروا )فةحتى بـةط( يـش كـة    

ةسـةركردنى كيَشـةى   سةرؤكى شاندى تورك بوو لة كؤنطرةى تةرسانة لة ئةستانة كة بؤ ضار
موسل بةسرتا لةهةمان كؤنطرة لة ليَدوانيَكى طوتى: ))ئـةم نيشـتمانة تـةنها تايبـةت بـة      

(. نةك هـةر ئةمـة  بـةَلكو خـودى مةسـتةفا      06/70هةردوو نةتةوةى كوردء توركة(( )
دانـى بـة خودموختـارى كوردةكانـدا نـا كاتيَـك طـوتى: ))كـؤرِى          0911كةمال لةساَلى 
لة هةردو طةىل توركء كورد ثيَكهاتووةء ثيَويسـتة كـورد لـةو ناوضـانةى     نيشتمانى طةورة 

 (.11/60ضرِييةكى دانيشتوانى جياواز ثيَكديَنن، خودموختارييان ثيَ بدرآ(( )
بةآلم هـةموو ئـةم بةَليَنانـةى بـةكورد دران،  بةباضـوون ضـونكة ثـةميانء بةَليَنـةكانى         

ختارى بؤ كورد، نةهاتنةدى يةكةم  بـةهؤى  سةَلتةنةتى عومسانى كة دابوونى بةدانى خودمو
خؤطيَلكردنى ليَذنة وزارييةكة دووةميش ضونكة حكوومـةتى سـةَلتةنةت رووخـا. بـةَليَنى     
هاوثةميانةكانيش بؤ كـورد جآبـةجآ نـةكران لةبـةر هةَلويسـتى جياجيـاى هـةر يةكـةيان         

ىء تـةماحيان لـة   بةرامبةر بة كيَشةى كورد لة اليةكء دواية  بةهؤى زاَلبوونى بةرذةوةند
ناوضةكة بةسةر كيَشة مرؤييةكانء ضارةنووسـى طةالنـدا. بـةَليَنى بزوتنـةوةى نيشـتمانيى      
توركة كةمالييـةكانييش ويـرِاى دةقـة روونء راشـكاوةكانى ثـةميانى لـؤزانء ئيمزاكردنـى        
دةوَلةتةكان لةسةرى بةزامنكردنى مافى كوردان، ئةوانيش نةهاتنةدى بةهؤى ثاشطةزبوونى 

ةتى ئةنكــةرة كــة هاوســةنطى نيَودةوَلــةتى كاريطــةريى هــةبوو لــة ثابةنــدبوونى حكوومـ 
دةوَلةتةكانى ناوضةى رؤذهةالتى ناوين بةو بارودؤخـةى سـةقامى طرتـووة بـآ ئـةوة هـيض       

 طؤرِانكارييةكى طةوهةرى تيا بكرآ.
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سةركةوتين بزوتنةوةي نيشتماني لة توركياي نوىَ، كاريطـةريي طـةورةي هـةبوو لةسـةر     
ريَكخستين ذياني سياسيء دميوطرايف ناوضةي رؤذهةآلتي ناوين، ئـةوة بـوو مسـتةفا كـةماأل     

ةتاتؤرك بة ثيَي ثرةنسيثء بنةماي هاوضةرخةكان دةستيكرد بة كؤكردنةوةي نيَوماَلي تـورك  ئ
بة ئاماجني طةياندني توركيـا بـة كـارواني شارسـتانَييت رؤذئـاواء لـة اليـةك و لـة اليـةكى          
ديكةشةوة كاركردن لةطةأل دراوسيَيةكاني توركياي تازةدامةزراو هةوَلي دا بـؤ بةرقـةراربووني   

لة ناوضةكةدا. جا لةم هاوكيَشةيةدا، كورد ويَرِاي ئةو هـةموو شـؤرِ ء راثةرِينانـةي    بارودؤخ 
بةرثايان كرد، زةرةرمةندي يةكـةم بـوون لـة سـؤنطةي هةَلمةتـةكاني راطواسـنتء داواكردنـي        
بةردةوام لةسةر سةربازطرتين بةخورتي )تةجنيدي ئيجباري(و كؤمـةكي شـةرِء كؤكردنـةوةي    

لة ئاكامي زاَلبووني هاوكيَشة نيَودةوَلةتييةكان لة ناوضةكةء  –مليَ بة زؤرة باجي هةمةجؤرء
هةروا لـة دةرةجنـامي ريَككـةوتين دةوَلـةتاني ناوضـةكة لـة سـةر ثاراسـتين بةرذةوةندييـة          

 طرنطةكانيان، بة تايبةت بةرذةوةنديية ئابووريء سرتاتيذيية ثيَطةييةكان.
د لة ميانةيدا طيَرِاي، وا لةم سـآ باسـةى   لةبةر طرنطي ئةم قؤناةةء ئةو رؤَلةي طةلي كور

 الي خوارةوة  لة بارةيةوة دةكؤَلينةوة:
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 باسي يةكةم
 كوردء سيستةمي تاكة حيزب

 
ناوةندة سياسييةكاني تورك، ريَبـةراني ئينايالبـي عومسانييـان لـة حيزبـي ئيتكـادء تـةرةقي        

ن طرتـة دةسـت، بـة    ثيَطـةي دةسـةآلتيا   0909تـا   0918( كة لة مـاوةي نيَـوان سـاَلي    0/71)
ديكتاتؤرييةت تؤمةتبار دةكرد، ضونكة لةو ماوة دوورو دريَذةدا يةكاليةنة حـوكمرِانء بواريـان بـة    
هةَلبذاردني ئازاد نةداو دةنطي ئةو ئؤثؤزسيؤنةشيان كث كرد كة حيزبي ئازاديء ئيئتـياليف راسـرتِؤ   

 ندة.درةوشاوةترين ئةستيَرةكاني بوو لة سةر شانؤي سياسي ئةو سةروبة
مستةفا كةماليش ثا  ئةوةي كيَشـةكاني لـة بةردةمـدا تـةخت بـوو ء تـوانيى ناوضـةكاني        

حكوومـةتي )كـؤرِي    0910رؤذهةآلتء باكوورء باشوور لة داطريكةران ثاك بكاتـةوة، لـة سـاَلي    
سـةَلتةنةتي عومسـانيي هةَلوةشـاندةوةء لـة      0911طةورةي نةتةوةي تورك(ي دامةزراندء لة ساَلي 

خيالفةتي ئيسـالمي البـرد. مسـتةفا     0916جارِي كؤماريي دا، ثاشانيش لة ساَلي  0911ساَلي 
كةماأل لةم هةموو هةنطاوانةي ثشيت بةستبوو بة )كؤرِي طةورةي نةتةوة( كة ثـيَش ئـةوةي جـارِي    
مجهوورييةت بدرآ، كؤمةَلةي بةرطري لة مايف ئةنادؤألء وآلتي رؤم زؤرينةي نويَنةريان لـة نـاو ئـةو    

ا ثيَكدةهيَنا، بةآلم ثا  ئةوةي دةوَلةتي كؤماري دامـةزرا، ئـةم زؤرينةيـة طواسـرتايةوة بـؤ      كؤرِةد
)حيزبي طةلي كؤماري(. ئةو رذيَمة سياسييانةي لة ئةوروثا لة دواي شةرِي يةكـةمي جيهـانء لـة    
دةرةجنامي طةشةكردني ريَبةرايـةتيي تـاكرِةوي ثيَكهـاتن، حكوومـةتي تاكـة حيـزبء يـةكبووني        

تء حيزب بوو. ئةم منوونة ئةوروثييانة بوونة ئةو مؤديَلةي بزوتنـةوةي كـةماليزم تـا كؤتـايي     دةوَلة
شةرِي جيهاني دووةم ثيادةي بكات، وةىلَ سيسـتمةكاني حـوكمرِاني ئـةوروثايي بـة تايبـةتى لـة       
 ئيتالياء ئةَلمانيا بةم ريَبازة تاكرِةويء تاكـة حيزبييـةيان، طـةرةكيان بـوو ئايديؤلؤذييـةتي ضـيين      
حوكمرِانء ئةو حيزبةي طوزارشت لةم ئايديؤلؤذييةتة دةكات، بسةثيَنن. كةضـي بزوتنـةوةي توركـة    
كةماليزمةكان كة ضـوو بـة طـذي دةوَلـةتي عومسـانيء هَيـزة بيانييـة داطريكـةرةكاني ئـةنادؤألء          

ثيَناو  بريؤكراتيية دةسرتِؤيشتووةكاني ناو كؤمةَلطةي تورك، ريَكخراويَكي سياسي بوو تيَدةكؤشا لة
دامةزراندني سيستميَكي كؤماري بتوانآ سةربةخؤييء سةروةريي نيشـتمانيي بثـاريَزآء كؤَلةطـة    
ئابووريء كؤمةآليةتييةكان لةسةر ثرةنسيثة رؤذئـاواييء ئةوروثاييـة هاوضـةرخةكان بضةسـثيَنآء     

 (.1/8يةكيَتيي نةتةوة  بة طشت ضنيء تويَذة كؤمةآليةتييةكانييةوة بثاريَزآ )
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ةــةمى طــةورةي مســتةفا كــةمال ئــةوة بــوو: بتوانــآ جــؤرة ئؤثؤزســيؤنيَك بــؤ حيزبــة بــةآلم 
دةسةآلتدارةكةي )حيزبي طةلي كؤماري( دابنيَت، يةكةم: بؤ ئةوةي كاآليةكي دميوكراتييانـة بـربِآ بـة    
باآلي حكوومةتةكةيء دووةميش بؤ ئةوة هةليَك برةخسيَنآ بؤ دةركةوتين بريورِاي جياواز لـة شـيَوة   

سيؤنيَكي ذيرانة يا خود ئؤثؤزسيؤنيَكي طوجناوء بةليَككاَليبوون لةطةأل حكوومةت هةَلسـوكةوت  ئؤثؤز
(، ليَ ئاواتةخوازيش بوو ئةم ئؤثؤزسيؤنة، ئؤثؤزسيؤنيَكي دميوكراتي يان ليرباَلييانة بيَـت،  1/0بكات )

سـةري  نةوةك كؤمؤنيسيت ياخود سوسياليسيت، بة تايبـةت ثـا  ئـةوةي جمءجـؤألء ماؤماؤيـةك      
هةَلدةدا لة بةرامبةر زاَلبووني حيزبي طةلي كؤماري بـة سـةر )ئةجنومـةني نةتـةوة(ء هةوَلـداني بـؤ       

 سةثاندني دةسةآلتي بة سةر كاروباري سياسةتي دةرةكي، دوور لة ثةرلةمان.
 0916ي تشريين دووةمي سـاَلي  07ئا بةو رةنطة، كؤمةَليَك ثةرلةمانتار حيزبيَكي نويَيان لة 

حيزبي ئريتيااي كؤماري( دامةزراند، لة سةروويانةوة هةريةك لةم نويَنةرانة بوون: ذةنـراأل  بة ناوي )
عةلي فوئاد جياسوي، مارشال كازم قةرابةكر، دكتؤر عةدنان ئـاديوار، حوسـين رةئـوف ئورثـاي،     
ئيسماعيل جانثوالد، ئةمحةد شوكري، خاليس تؤرطوت. ثيَكهيَناني ئةم حيزبـة تازةيـة دَلةرِاوكـةء    
نيطةرانييةكي هورووذانـد لـة نَيـو حيزبـي طـةلي كؤمـاري دةسـةآلتدار. بـةآلم مسـتةفا كـةماأل           
سوثاسطوزاريء خؤشكاَليي خؤي لة بةرامبةر حيزبي تازةدامةزراو، بةم شيَوةية دةربـرِي: )) ئيَمـة   

َلةطايةتي بةم تاكة حيزبةي لة ئةجنومةن نويَنةرايةتيمان دةكات، ويَنايةك دةدةينة ئةوانيرت لةمةرِ كة
)ديكتاتؤرييةتي( حوكمرِانيمان، لة كاتيَكدا دةكؤشني ويَنايةك بةرؤذئاوا بـدةين كـة سيسـتةميَكي    
دميوكراتي دادةرِيَذين، بؤية ثيَويستة لةويَ رِا دوو حيزبي سياسي لة ثةرلةماندا بوونيان هـةبيَت بـؤ   

لة كاروبارةكانيدا، لةبةر ئةوةي حيزبي دووةم كاري ئؤثؤزسيؤن بكات ء ضاوديَري حكوومةت بكات 
 (.1/71ئةوة من اليةنطريي دامةزراندني حيزبة نويَيةكة دةكةم(( )

لة ثرةنسيثء بةرنامةي كاري حيزبي ئؤثؤزسـيؤني تازةدامـةزراو: سـوود وةرطـرتن لـة هـزري       
ليرباَليء بانطةشةكردن بؤ دميوكراتيء ثاراستين ئازادييـة طشـتييةكانء ريَزطـرتن لـة قودسـييةتة      

ييةكانء ضاوديَريكردني كارةكاني حكوومـةتء بـةديهيَناني يـةكييَت نيشـتمانيء ئيكتيفـاي      ئايين
 زاتي لة بواري كشتوكاَليء بةثيشةسازيكردني وآلت بوو.

حيزبــي تــازةي نــاوبراو، رؤذنامةيــةكي تايبــةت بــة خــؤي نــةبووببيَت بــة زماحنــاَلي، بــةآلم 
االل= سةربةخؤيي(ء )هةواَلـةكاني دوايـني(،   رؤذنامةكاني: )وةتةن(ء )يةكبووني هزرةكان(ء )ئيستي

ثشتطرييي ليَ دةكردنء بريءبؤضوونء ضاالكييةكاني ئةم حيزبةيان ب ودةكردةوة. وا ديارة بريوبـاوةرِة  
ليرباَلييةكاني حيزبةكةء ريَزطرتين لةثريؤزيية ئايينييةكان، تويَذطـةليَكي ئـاييينء كؤنةثةرسـيتء    
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ةوروبةري خؤي كؤكردةوة. ئةمة وايكرد ببيَتة هيَزيَكي كاريطـةر  داخ لة دآلني دذ بةرةوشةكةى لة د
 لة ناو كؤمةَلطةي توركي ثا  ئةوةي ضةند لايَكي لة زؤربةي وياليةتة توركييةكاندا كردةوة.

مشتءمرِي توند لة ناو )ئةجنومةني نةتـةوة( لـة نَيـوان )حيزبـي طـةلي كؤمـاري(ء )حيزبـي        
لَءطؤرِكردني تؤمةت بةرامبةر بة يةكرت، نةك هةر ئةوة، بطرة ئريتيااي كؤماري( روويدا سةرباري ئا

رؤذنامةكاني ئؤثؤزسيؤن هيَرِشـي رةخنـة ئـاميَزي تونـدييان دةسـتثيَكرد لـة دذي حيزبـي طـةلي         
ــةكبووني هــزر(ء   ــةنني(ء )ي ــةن(ء )ت ــةت رؤذنامــةكاني ئةســتةمووأل، وةك: )وةت كؤمــاري، تةنان

يش كـة لة)ئةدةنـة( دةردةضـوو، هـةموو ريَككـةوتن بـؤ       )هةواَلةكاني دوايني(ء رؤذنامةي )قانيع(
هيَرِشكردنة سةر رذيَمي دةسةآلتدار تا كار طةيشتة ئةوةي رؤذنامةي )تـةنني( بةوثـةرِي بويَرييـةوة    
بيَذآ: ))حيزبي طةلي كؤمارىء حكوومةتةكةي عيسـمةت ئينؤنـؤ ثاشـا بةقـةدو فةسـاَلي بَلـ ء       

يـان نييـة بَلـيَن: ئيَمـة نويَنةرايـةتيي طـةلي تـورك        ناشرييينء هةَلثةي بؤ دةسةآلتء كؤرسي، بؤ
 (.81-6/880دةكةين(( )

رةنطة، ئينتيمـاكردني ذمارةيـةك لـة كةسـايةتيي ئـاييينء سياسـي هاوكـار لةطـةأل اليةنـة          
بيانييةكان بؤ ناو ئةم حيزبة، لة بيَضانسي دميوكراتيية توركيية سـاواكة بووبيَـت، بيَجطـة لـةوة      

بازي بوونة قوربـاني ثيالنـي ئـةو طومانليَكراوانـة. دةبيـنني لـة كاتيَكـدا        هةندةك لة ثياواني سةر
بةريتانيا هؤشدارييةكي توندي داية حكوومةتي توركيا لة سؤنطةي هةَلويَسيت بةرامبـةر مذدةبـةر   
نةســتوورييةكانء وآلتــيش كةوتــة ئةوثــةرِي ئامادةباشــييةوة بــؤ شــةرِ لــة دذي بــةريتانيا، لــةم 

لةو نويَنةرة سةربازييانةي سةركردايةتيي تيثة سةربازييةكاني: يـةكء دوو   هةلءمةرجةدا ذمارةيةك
ء سآء ثيَنجء سىءحةوتيان بةدةستةوة بوو ء بة طةورة ثشكنةراني سوثاء لة نيَويانيشدا: مارشـاأل  
كازم قةرابةكر بوو، دةستيان لة ئةركة سـةربازييةكانيان كيَشـايةوة بـؤ ئـةوةي سـةرقاَلي فرمانـة       

 (.6/807كانيان بنء ثاشانيش ضوونة ناو ثارتة ئؤثؤزسيؤنةكةوة )ثةرلةمانيية
 0910بة ريَكةوت وارِووي دا، لة كـاتي تـاوتويَكردنء مشـتءمرِ لـة سـةر بودجـةي سـاَلي        

دةمةقاَلةيةك سةري هةَلدا لة نيَوان نويَنةراني )حيزبي كؤماري(ي حـوكمرِانء ذةنـراأل خاليـد بـةط     
ي لةطــةأل ئينطليــزء رووســة ســثييةكان )بــيال رووســةكان(ء نويَنــةري )ئــةردةهان( كــة هاوكــاري

ئيتيكادييةكان دةكرد لة ثيَناو ثيَكهيَناني هيَزيَكـي سـةربازي تـورك بـؤ بـة طذداضـووني رووسـة        
بةلشةفييةكان، لة ئاكامي ئةو دةمةقاَليَية تةقة لة خاليـد بـةط كـراو لـة نـاو ئةجنومـةن طيـاني        

 (.0/70لةدةست دا )
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 (0))شـيَو سـةعيد( ياخييـة    0910ي شـوباتي سـاَلي   01ووداوة، واتـا لـة  رؤذيَك بـةر لـةم ر  
بةناوبانطةكةي لة وياليةتي كـةنج لـة رؤذهـةآلتي ئـةنادؤأل دةسـتثيَكرد. ئؤثؤزسـيؤني دةسـةآلت        
رووداوي كوشتنةكةي خاليد بةطء ياخيبووني شيَو سةعيدى كة ئينطليز يارمةتي دةداء كؤمةَلةي 

مةَلة ئايينييةكانيش ثشـتطريييان دةكـرد، قؤزتـةوة بـؤ سـازداني      )ئيتيكادء تةرةقي(ي كوردء كؤ
 (.1/70هيَرِشيَكي كويَرانة لة دذي حكوومةتء ثارتي دةسةآلتدار )

هةرضةندة دةسثيَكى شؤرِشي شيَو سةعيدي كورد بةهةَلـةو بـة بـآ ثالنرِيَـذيء ثـيَش ئـةوةي       
 0911شؤرِشـة لـة سـاَلي     هةلءمةرجي طوجناوي بؤ برِةخسآ بـوو، بـةآلم ئامادةكـاريي بـؤ ئـةم     

دةستيثيَكرد، ئةو دةمةي ليوا خاليد بةطي كورد خؤيء يوسف زيـاي نويَنـةري بـدليس كؤمةَلـةي     
)خؤيبوون(ي كورديان لة ئةرزروم دامةزراند و ذمارةيةكي زؤر لة كةسايةتيية ناسـراوةكاني كـوردء   

َلةية وةك ثارتيَكي سياسـي  ذمارةيةك لة رؤشنبريء ئةفسةراني كورديش تيا بةشدار بوون، ئةم كؤمة
 (.0/071كوردي وا بوو، ئاماجني يةكطرتين كوردء داواي مافة نةتةوةييةكانيان بوو )

سـةرداني ئةسـتةمووَلي كـردء لـةوآ      0916يوسف زياي بدليسي لة ئـاخرء ئـؤخري سـاَلي    
ةيـةك لـة   ئريتياا(ي نةياري مسـتةفا كـةماألء ذمار   -ثيَوةنديي بة رابةراني حيزبي )ئريتياا ثةروةر

حيزبة ئؤثؤزسيؤنةكاني ترةوة كرد، دواية  هةر لـة ئةسـتةمووَلةوة بروسـكةيةكي بـة جـوفرة بـؤ       
)رةزا(ي براي كة لة تيثي سةربازيي كاراي ناوضةي هيزان ئةفسةر بوو، نارد. )رةزا( لةو بروسـكةية  

يـاخيبووني  وا حاَلي بوو كة ئيشارةية بؤ ياخي بـوون، بؤيـة دايانـة ثـاأل ئيكسـان نـووري ثاشـاء        
طشتييان جارِداء ضوونة شاخ. بة ريَكةوت شيَو سةعيدي كورد دةيويست لة)سوَلكان(ي طوندةكـةي  
خؤيةوة بضيَت بؤ ناوضةي هـؤزي دةراخـييَن لـة ريَطـا تووشـي دةبـآ بـة تووشـي كؤمـةَليَك لـة           

سةعيد  جةندرمةي تورك كة ضاوديَريي جمءجؤَلةكانيان دةكرد، جةندرمةكان ويستيان ياوةراني شيَو
ئةفسـةري   8/1/0910بطرن، بةآلم ئةوان خؤيان بة دةستةوة نةداو بـةرطرييان كـرد، دةرةجنـام لـة    

جةندرمةكانء ذمارةيةك لـة جةندرمـةكان كـوذران، وةختـآ كوردةكـان ئـةم رووداوةيـان بيسـت،         
دةسـتيان بةسـةرداطرتء    6/1/0910هوروذميان هيَناية سةر مةَلبةندي وياليةتي دةراخييَنء لـة 

ؤكي هؤزي )مؤدان( فةقآ حسيَنيان بةوالي لةسةر وياليةتةكة دانـا، ئـةم زاتـة   ياسـايةكي     سةر
دةركرد بة طويَرةي ياساكة دةراخييَن كرا بة مةَلبةندي كاتيي حكوومةتي سـةربةخؤي كوردسـتانء   

                                                           

 ةرضاوةكة مةبةسيت شؤرِشةكةي )ئاطري داك(ة بة رابةرايةتي شةهيدي نةمر شيَو سةعيدي ثريان. )وةرطيَرِ(س -0
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شيَو سةعيديش بووة فةرماندةء مريي ئةو خةباتطيَرِة كوردانةي كة توانييان دةست بطرن بـة سـةر   
 (.0/081اربةكردا )دي

طـرت و   09/1/0910لة دواي ئةم رووداوانة، حكوومةتي ئةنكـةرة )يوسـف زيـا( لـة رؤذي     
لةسيَدارةيان دا. ئةطةرضي هيَزةكاني كورد توانييان وياليةتةكاني موو ء عةزيزء مةآلتيةء ضـةند  

زةكـاني تـورك بـة    بةشيَكي تر لة وياليةتة نزيكةكان خبةنة ذيَـر ركيَفـي دةسـةآلتيانةوة، بـةآلم هيَ    
داطريكردني هةموو ئةو شارء شارؤضكانةي بةشدارييان لةشـؤرِ  كـرد توانييـان ئـةم بزووتنةوةيـة      

( سةركردةي تر لة سةرؤكاني ئةو هؤزة كوردييانةي بةشـدارييان لـة   67دامبركيَننء شيَو سةعيدء )
دياربـةكر  لـة شـاري    0910ي ئـةيلوولي سـاَلي   6شؤرِشةكة كرد، طـرتنء سـةر لةبـةياني رؤذي    

هةموويان لةسيَدارة دران. دواي ئةمة  حكوومةتي تورك دةسـتيداية هةَلمـةتيَكي بـةرفراوان بـؤ     
راطواستين كورد لة ناوضةكاني خؤيانةوة بةرةو ناوضةكاني خؤرئاواء ناوضـةي كوردسـتانيان دابـة     

ةر شـاخء  كرد بؤ سةر ضةند ناوضةيةك لة ذيَر ئيـدارةي سـةربازيء دذء قوللـةي سـةربازييان لةسـ     
 كيَوةكان دامةزراند بؤ ضاوديَريكردني بزاظ ء جمءجؤَلي كوردء كؤنرتؤَلكردني.

، )عةلي جةمال(ي واليي توركي دياربةكر سةرداني سـةركردةي كـورد )سـةيد    0910لة ساَلي 
رةزا(ي سةرؤكي هؤزةكاني قؤضطريي كرد بة ئاماجني تاوتويَكردني كاروباري كوردء داواي كـرد بـؤ   

طرةيةك لة ئةنكةرة بة ئامـادةبووني سـةرؤكةكاني هـؤزة كوردةكـانء ذمارةيـةك لـة       بةستين كؤن
ئةنداماني )ئةجنومةني طةورةي نيشتماني(ء ضةند وةزيريَـك بـؤ ليَككـاَليبوون دةربـارةي زؤربـةي      
كيَشةكاني كوردستاني توركياء هيَوركردنةوةي رةوشي ناوضةكةء داواكردن لة ياخيبوواني كورد لـة  

(. بة كردةوة، تيمـي ءتوويَـذكاري كـورد ثيَكهـات بضـيَتة      0/09رِيَداني ضةكةكانيان )ضياكان بؤ ف
ئةنكةرةو برييت بوو لةم بةرِيَزانة: حمةمةد عةلي طةجنوي سةرؤكي هؤزي قـةراباألء قـؤ  مسـتةفاء    
مةضؤ ئاةاي سةرؤكي هؤزةكاني عةباسانء هةردوو كورِةكةي حسيَنء بـةكؤ جةمشـيدي سـةرؤكي    

وةلي دياب ئاةاء سَليَماني سةرؤك هؤزي بيلؤنكـانء شـيَو ئاةـا سـةرؤك هـؤزي       هؤزي فراخدانء
قريجانء )يوسف(ي سةرؤك هؤزي بةختيارء هةردوو برازاكاني سـةيد رةزا )رةهبـةرء ئةرسـةالن(ء    
)بةكؤ(ي سةرؤك هؤزي مةقسـوداني طـةورةء )قةنبـةر(ي سـةرؤك هـؤزي مةقسـوداني بضـووكء        

فا(ي سةرؤك هؤزي حةيرانء )وةلـي حـةقي( سـةرؤك هـؤزي     )عةلي( سةرؤك هؤزي ئاالنء )مستة
شادانء حمةمةد كةيفيء سَليَمانء مـري ليـواي خانةنشـني )خـةليل(ي سـةرؤك شـارةواني عـةزيزء        
)سةبري(ي سةرؤكي خؤيةتي لة وياليةتةكـةء )ئيثـيش زةكـي( ئةنـدامي ليَذنـةي راوَيـذكاري لـة        

 (.0/006ةكة )وياليةتةكةء سةررِاي )عةلي جةمال(ي واليي وياليةت
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ئةم دةستة كورديية طةيشتة ئةنكةرةء دةسبةجآ لةطةأل بريكاري وةزيري ناوخؤ سـةيد جـةميل   
كؤبووةوة بة ئامادةبووني ذمارةيةك لةو ثةرلةمانتارانةي كة ثشتطريييان لة ثيَشـنيارةكةي )عـةلي   

خؤيـانء  جةمال(ي والـي كـرد بـؤ طةرِاندنـةوةي هـةموو راطـويَزراوة كوردةكـان بـؤ سـةر زَيـدي           
بةرزكردنةوةي ياساي ليَبوردني طشيت لة كورد بؤ )ئةجنومـةني نيشـتماني طـةورة(ء دابةشـكردني     
زةويءزار بةسةر كورداني دانيشتووي: دةرسيم، عةزيز، ئةرزجنان، مةآلتية، بةآلم بة مةرجيَك كورد 

 (.0/090ئاراميء هيَمين لة ناوضةي رؤذهةآلت بثاريَزن )
لة ئةنكةرة طةرِايـةوة، هؤزةكـاني قؤجـان بـة ثشـتيوانيي هـةردوو        وةختيَك شاندة كوردييةكة

هؤزي رزيكء شةمكان، ئـاآلي ياخيبوونيـان هـةَلكردبوو، ضـونكة )حةيـدةر ثاشـا(ي سـةركردةي        
هيَزةكاني تورك لة ناوضةي )عةزيز( ئةو هؤزانةي ناضار كرد زيَدي خؤيان بـةجآ بهـيََلنء بضـن لـة     

جةمال(ي واليش بؤ ئةوةي يـاخيبووني ئـةو سـآ هـؤزة كـث      ناوضةكاني تر نيشتةجآ بن. )عةلي 
بكات، داواي يارمةتي لة سةراني ئةو هؤزانة كرد كة لة كـؤنطرةي ئةنكـةرة ئامـادةبوون، طوايـة     
ئةمة  لة ثيَناو ئةوةي حكوومةتي ئةنكةرة داخوازييةكانيان جيَبةجيَ بكات، وةليَ سةرؤكاني ئةم 

(، دوو 0/111بةرامبـةر ثيَشكةشـكردني ئـةو يارمةتييـة )    هؤزانة دوو مةرجيان ليَ داواكرد لـة  
 مةرجةكة  ئةمة بوو:  

سوثاي تورك كاري نةبيَت بة سةر ثرؤسةي تةميَ كردني ئةو سيَ هؤزة كوردة بـةَلكو تـةنها   -0
 كورد لةوة بةشدارى بكا.

ة ناردنى برِيَكى زؤر لة ئازووخةى جةنطىء تفاقي سةربازي بؤ ئةم سيَ هيَـزة كـوردةى  كـ    -1
 ئةو سيَ هؤزة تةمىَ دةكات.

ئاماجني سةراني هؤزة كوردةكان لةمةدا ئةوة بوو: والي ئةم دوو مةرجةيان قـةبووأل نـةكات بـؤ    
ئةوةي نةضن بة طذ برا كوردةكانيان لة هؤزةكاني قؤضانء رزيكء شةمكان. بةآلم )عةلي جـةمال(ي  

اشـا( ى هيَـزة توركييـةكان لـة     والي، هةردوو مةرجةكةي ثةسند كردء ثيَوةندي كرد بة)حةيـدةر ث 
ناوضةكة بؤ ئةوةي لة سةر ئةوة رازي بيَت. بةآلم حةيدةر ثاشا، دوو مةرجةكةي رةتكردةوةء لةطـةأل  
والي ناكؤك بوو لة سةر ضؤنييَت لةناوبردني ياخيبوونةكة، ثاشان سوثايةكي طةورةي ئامادة كرد بـؤ  

وونةكة كث بكاتء دواي ئةوة  ثيَشـنياري  ( تا تواني ياخيب0/110شةرِ لةطةأل هؤزة ياخييةكان )
( ناوضةي سةربازييةوة بة نيازي ئاسانبووني كـؤنرتؤَلكردني،  6بؤ حكوومةت كرد توركيا بكرآ بة )

حكوومةتي ئةناةرة ثيَشنيارةكةي ثةسند كردء ئيدى توركيا هةر شويَنيَك ثشيَويء ئاذاوةي تيايـة  
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كيش، سةركردةيةكي سـةربازي دامةزرانـد، ئـةم    ( ناوضةي سةربازيء لة هةر ناوضةية6كردني بة )
 (:0/111ناوضانة  بةم شيَوةيةي خوارةوة بوون )

ثشكنطة )مفتشية(ى ناوضـةى يةكـةم مةَلبةندةكـةى ديـار بـةكرةو هـةموو ناوضـةكانى         -0
رؤذهةآلتي كوردستاني توركيا، وةك )وياليةتـةكاني: دياربـةكر، وان، بـدليس، مـوو ، هـةكاري،      

 ةطريَتةوة.ماردين، سعرد( د
ــةرزروم(ةء هــةموو ناوضــةكاني باشــووري   -1 ــةي )ئ ثشــكنطةي ناوضــةي دووةم، مةَلبةندةك

 كوردستاني توركيا، وةك )هؤزات، مةالزكرد، ئةرزجنان، دةرسيم، بايثؤرت( دةطريَتةوة.
ثشــكنطةي ناوضــةي ســيَيةم، مةَلبةندةكــةي )عــةزيز(ةو هــةموو ناوضــةكاني خؤرئــاواي  -1

 طريَتةوة.كوردستاني توركيا، دة
 ثشكنطةي ناوضةي ضوارةم، مةَلبةندةكةي )تةراقيا(ية.-6

بةم شيَوةية ئابَلووقةيةكي سةربازيي بةهيَزي خستة سةر ناوضـة كوردنشـينةكاني توركيـا، بـؤ     
سةركوتكردني هةر ض بزوتنةوةيةكي ياخيبوون، يان شؤرِ  كة كورد بةرثاي دةكـةن لـةثيَناو مافـة    

 ن.نةتةوايةتيء كلتوورييةكانيا
حيزبي طةلي كؤماري دةسةآلتدار ئةم هةلءمةرجانةي قؤزتةوة بؤ جارِداني بـاري نائاسـايي لـة    
وآلتء بؤ دارِشتين ياساي برِياري كثكردن )السـكون( لـة ثيَنـاو كثكردنـي دةنطـي ئؤثؤزسـيؤنء       
ي ليَداني ياخيبووني ضةكداريي كورد كة بووة بزوتنةوةيةكي طةورةء بةهيَزء ئـةو ناوضـة رؤذهةآلتـة   

طرتةوة كة زؤرينةي دانيشتوانةكةي كوردن. ثرؤذة ياساي برِياري كثكردن )السكون( كة حكوومةت 
نارديية بةردةم ئةجنومةني نةتةوة بؤ ئةوةي بة شيَوةي ياسايي برِياري لةسةر بدرآ، دةقةكةي ئةمـة  
ــان     ــةكردني ي ــة، قةدةة ــايف هةي ــار م ــةرؤكي كؤم ــديي س ــا  رةزامةن ــةت، ث ــوو: ))حكووم ب

شاندنةوةي كاروضاالكي هةموو ئةو حيزبء كؤمةَلةء رؤذنامانة بكات كة ئاسايشي دةوَلـةت  هةَلوة
تيَكدةدةن يـان دةكؤشـن بـؤ طـؤرِيين سيسـتمة كؤمةآليةتييةكـةي يـانيش ثشـتطريي بزوتنـةوة          
ــارطيَرِيء      ــيَوةيةكي ك ــة ش ــتةوخؤو ب ــيَوةي راس ــة ش ــةن ب ــةكان دةك ــيتء ثيالنطيَرِيي كؤنةثةرس

 (.1/70دةراني ئةم كردةوانة بةرةو ثيَش دادطاكاني سةربةخؤيي )ثةلكيَشكردني ئةجنام
بةآلم حيزبي ئريتيااي كؤماري لة دذي دارِشتين ئةم ياسـاية ويَسـتا، بـةو سـيفةتةى هـةموو      
بنةمايةكي ئازادي هةَلدةوةشيَنتةوة ء خةَلكي دةمكوت دةكاتء كـؤتء بةنـديش دةخاتـة ثـيَش     

ي اليةنطري حيزبي ئريتيااي كؤماري دةستيان داية هيَرِ ء رؤذنامةطةرى ، لةبةر ئةمة رؤذنامةكان
ثةالماريَكي كويَرانة بؤ سةر بريؤكةي ئةو ثرؤذة ياسايةء بة ئـامرازيَكي تازةيـان دانـا بـة دةسـيت      
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حكوومةتةوة بؤ جارِداني كةَلةطايةتي )ديكتاتؤريةت(ي بآ ثةروا لةو وآلتة. بةآلم زؤرينةي رةهـاي  
آلتدار لة)كؤرِي طةورةي طةل( تـواني زؤر بلـةز برِيـار لـة سـةر ياسـاي       حيزبي طةلي كؤماري دةسة

ناوبراو، بدات، بةرايي دةرةجنامةكانيشي ئةمة بوو كـة رؤذنامـةكاني اليـةنطري حيزبـي ئريتياـاي      
 (.0/70داخرا ) 0910(ي حوزةيراني ساَلي 0كؤماري داخرانء دواييش خودي حيزبةكة لة)
اســي فــراوان لــة ســةر هــةموو ئاســتيَكي حكــووميء ثاشــان بزوتنةوةيــةكي ثاكســازيي سي

رؤذنامةظاني دةستيثيَكرد هةر لة)فةحتي بةط(ي ثاريَزطاري ثاريَزطاكةي ناوضةي شؤرِشـةكةي شـيَو   
سةعيدةوة بطرةء تا دةركردني زؤريَك لة ئةنـداماني حيزبـي دةسـةآلتدار بـة تؤمـةتي بيَـدةنطيء       

ألء ضــاالكييةكاني حيزبــة ئؤثؤزســيؤنةكةوة، دةرنــةبرِيين ســةرجنيان لةمــةرِ كةشــفكردني جمءجــؤ
ثاشانيش راطرتنء دادطاييكردنء بةندكردني ضةندين رؤذنامةنووسي وةك: حسيَن جاهد ياَلضـني كـة   
حوكمي دةسبةسةركردني يةطجارةكي لة ناوضةي جوروم بة سةرا سةثيَنراء هةريـةك لـة نووسـةران    

 (.0/70يش ئةشرةف ئةديب، تةوقيف كران )زةكةريا سةرتلء جةواد شاكر بةطء ئةدييب طاَلتةجارِ
راطواستين كوردةكان لة ثا  شؤرِشةكةي شيَو سةعيدي كوردء ياخيبووني هؤزةكاني قؤجـان،  
بةرةو ناوضةكاني خؤرئاواي ئةنادؤأل، وايكرد ميللةت لة كوردستاني توركيا بكةويَتة كـةفء كـوألء   

الليء حةسـنانء حـةيران يـاخيبوونيَكي    جؤ ء خرؤشيَك ئةوثةرِي نةبيَت، ئةوة بوو هؤزةكاني جـة 
بة سةركردايةتي )بـةرخؤ(ي جـةاللي بـةرثاكردء     0910ضةكدارييان لة كيَوةكاني ئاطري داك ساَلي 

داوايان ئةمة بوو هةموو راطويَزراواني كورد بطةرِيَنةوة شويَنةكاني خؤيان، ئيكسـان ثاشـا كـة لـة     
وو، توانيي بة نهييَن خؤي بطةييَنيَتة ضـياكاني  دواي شؤرِشةكةي شيَو سةعيد ثةناي بؤ عيَراق بردب

لـة اليـةن    0910ئيكسان ثاشا راويَذكاري سةربازي كؤمةَلةي )خؤيبوون( بوو كة لة ساَلي  -ئاطري
كؤمةَليَك لة رؤشنبريء ثياواني سةربازيء سةراني هؤزةكاني كورد، دامةزراء يةكةمني كؤبوونـةوةي  

 طرآ دا. 0917ة مانطي ئابي ساَلي خؤي لةطوندي )بةحةمدوون( لة لوبنان ل
ئيكسان ثاشا دةستيكرد بة ريَكخسـتين هيَزةكـاني )ئيـرباهيم خاسـكي تـاَل (ي ناسـراو بـة        
)ئيرباهيم ثاشا( لةناوضةي ئاطري، طؤظاريَكي هةفتانةشي بة زماني كوردي دةركـردء ناوضـةكةي وا   

 (.0/068دي واية )ريَكخست بة شيَوةيةك بشآ بطوترآ وةك قةوارةيةكى سةربةخؤي كور
ئةو هيَزة كوردييانةي لة ضـياكاني ئـاطري مؤَليـان خواردبـوو، دةسـةآلتي خؤيـان لـة ناوضـة         
كوردنشينةكاندا فراوان كرد بة رادةيةك حكوومةتي ئةنكةرة لة بةرامبةريان تـر ء دَلةرِاوكةيـةكي   

يشـيان بـؤ ئـةم    زؤري ليَنيشت، لةبةر ئةمة برِيـاري وتوويَـذي لةطـةأل ئيكسـان ثاشـا دا كـة ئةم      
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مةسةلةية مةرجي ثيادةكردني ضةند رآء شويَنيَكي دانا بؤ ئةوة توركـةكان ثـيَش ئـةوةي بكةونـة     
 (:0/169وتوويَذ لةطةَليدا، جآبةجيَيان بكةن، )

 طةرِاندنةوةي هةموو هؤزة راطويَزراوةكان بؤ ناوضةكاني شوييَن رةسةنى  دانيشتين خؤيان.-0
 تكراوةكاني كورد بؤ خاوةنةكانيان.طةرِاندنةوةي زةويءزارة زةو-1
هةَلوةشاندنةوةي )برِياري دوورخستنةوةي رؤشنبرية كوردةكـان بـةرةو ناوضـةكاني رؤذئـاواي     -1

 ئةنادؤأل(.
وةليَ حكوومةتي ئةنكةرة، ئةم مةرجانةي ثةسند نةكرد، بةَلكو ضةند هيَزيَكي طـةورةو طرانـي   

ةمةدا سةرنةكةوت. لةم سةروبةندةشدا كؤمةَلـةي  ئامادة كرد بؤ كوذانةوةي شؤرِشي ئاطري، بةآلم ل
ثيَوةنديي كرد بة جةميل ثاشا دياربةكريء كورِةكانييةوة كة  0919ي ئاداري ساَلي 19خؤيبوون لة

ئةمانيش زؤر بة طةرمييةوة ثيَشوازييان لة هةنطاوةكاني كؤمةَلةكة كرد، كة دوايي ضـاالكييةكاني  
 طواستنةوة بةرةو سوريا.
ةنكةرة نةيتواني شؤرِشـي ئـاطري داك لـةناو ببـات، ريَككـةوتنيَكي لةطـةأل       كة حكوومةتي ئ

حكوومةتي ئيَران مؤر كرد بؤ دارِشتين سنووري نيَوان هةردووال بـة شـيَوةيةك ناوضـة كوردنشـينة     
شؤرِشطيَرِةكان كةوتنة ضوارضيَوةي دةسـةآلتييةوة، جـا لةشـكريَكي قةبـةء طرانـي ريَكخسـت بـؤ        

 (.0/101طرِي دامركيَنآ ) 0911ةوةيةء توانيي لة ساَلي لةناوبردني ئةو بزوتن
، 0911هؤزة كوردييةكان لة ثـا  سـةرنةكةوتين بزوتنـةوة ضـةكدارييةكةي دةرسـيم سـاَلي       

جاريَكي تر تووشي راطواسنتء طرتن بوونـةوة، ئةمـة بيَزارييـةكي طشـيت بـةالي طـةلي كـوردةوة        
داواكـاري بـؤ طةرِاندنـةوةي راطـويَزراوانء      هورووذاندء دةست كـرا بـة بةرزكردنـةوةي ئـةرزءحاألء    

ئازادكردني طرياوةكانء كةمكردنةوةي حوكمـةكاني سـةر بةنـدكراوةكان، لـة دةرةجنـامي ئةمـةدا       
ضةندين بابةتيان لةو ئـةرزءحاألء داواكارييانـة بـ و     0910رؤذنامة توركييةكان لة ميانةي ساَلي 

تماني تورك( بة ئامـادةبووني مسـتةفا كـةماأل    كردةوةء تاكيديان كرد كة )ئةجنومةني طةورةي نيش
لةو داخوازييانة دةكؤَليَتةوة، سةرةجنام مشتء مرِةكاني لةمةرِ ئةم مةسةلةية، ئـةم برِيارانـةي الي   

 (:0/160خوارةوةي ليَكةوتةوة )
 طؤرِيين حوكمي خنكاندن دةرهةق بة كوردةكان، بة سزاطةلي سووكرت.-0
 اني تر كة لة طرتووخانة دةركراون.دواخستين جآبةجيَكردني حوكمةك-1
ئاسايي كردنةوةي بارودؤخ لة ناوضـة كوردنشـينة زةرةرمةنـدةكان، وةك ئـةوة ضـؤن ثـيَش       -1

 قةوماني رووداوةكان بوو.
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 0911بة قؤناةيَكي فرة تاريكدا تيَثـةرِي، ئةطةرضـى لـة سـاَلي      0910توركيا  دواي ساَلي 
دين مستةفا كةمالء بة ئيكاي )فةحتي ئؤكيار( نـاو  حيزبيَكي ئؤثؤزسيؤني نوآ بة سةرؤكايةتيي س

تشـريين دووةمـي سـاَلي     -ي تـةمووز  01( مـانط، )لـة  1دامةزرا بوو، ئةو حيزبةي كة تةنها )
( بةردةوام بوو ضونكة هةمان ئةو تؤمةتةي خراية ثـاأل كـة بـة طـويَرةي )حيزبـي ئريتياـاي       0911

يني وةكو ئامرازيَك بـؤ طةيشـنت بـة مةبةسـتء     كؤماري( هةَلوةشيَنرايةوة، تؤمةتي بة كاربردني ئا
 (.0/70ئاماجنة سياسييةكانى )

بةآلم، مستةفا كةماأل ئةو بارة هيَمينء كثييةي ثا  كوذاندنةوةي شؤرِشةكةي شـيَو سـةعيد   
( باَلي كيَشابوو، قؤزتةوة بؤ جارِداني ضاكسازيي كؤمةآليـةتي كـة   0911-0910)لةماوةي نيَوان 

توركيا بطةييَنيَتة كـارواني شارسـتانييَت رؤذئـاواء دابـرِيين ثيَوةنـديي بـة       بةم كارانةي دةيويست 
ذياريي رؤذهةآلتيء ئاييين ئيسالمةوة، بؤيـة توركيـاي تازةدامـةزراو، بةمـة كةسـايةتيي خـؤي       
لةكيس دا، ضونكة، نة بووة دةوَلةتيَكي ئـةوروثايي نـوآء نـة تـوانيي ئـةو كلتـوورة رؤشـنبرييء        

زآ كة ثيَوةندييان بة ئاييين ثريؤزي ئيسالمء زماني قورئانةوة هةية، ئةو رآء كؤمةآليةتييةي بثاريَ
شـويَنة ياسـاييء كؤمةآليةتييـةي توركيـا بـة )شؤرِشـةكان( نـاوزةدي كردبـوون، ئةمانـة بــوون:          
دووركةوتنةوة لة شةريعةتي ئيسالمء ثراكتيزةكردني ياساي شارسـتانييَت رؤذئـاوايي )تيَكةَلةيـةك    

شارستانييةتييةكةي فةرةنساء سويسرا(ء البردني ثيتـة عةرةبييـةكان لةنووسـيين    لةهةردوو ياسا 
توركيء ثيادةكردني ئةلفاي التيين بؤ ئةو نووسينةيانء كردني شـةثاة بـة ثؤشـاكيَكي نةتـةوةيي     

 طةلي توركء جارِداني عيلمانيةتبووني دةوَلةت.
و، توانيي وآلتةكـةي لـة ذيَـر    مستةفا كةمال سةركردةيةكي بيَهامتاء كةسايةتييةكي طةورة بو

( دةوَلـةتي ئـةوروثايي دةربيَنـآء دةوَلـةتيَكي تـازة لـة سـةر        6ركيَفي هيَزةكـاني داطريكردنـي )  
داروثةردووي ئيمثراتؤرييةتي ثريي عومساني بنيات بنآ، وةليَ، ئةجنامداني  كردةوةطةليَكي مـةزني  

يي هزروسياسيش شتيَكي ترة، نـةخوازة   وةها شتيَكةو برِوابوون بة دميوكراتييةتي راستةقينةء فرة
ب وكـردةوة،   ]تاكة رابةريَك بـؤ طـةليَكء بـؤ تاكـة نيشـتمانيَك     [ثا  ئةوة هةواداراني ثرةنسيثي 

 ئةمة  هةمان ئةو بريؤكةية بوو هيتلةرء نازييةكان بانطةشةيان بؤ دةكرد.
تاكرِةوي، بيَبةري بيَت،  رةنطة، مستةفا كةمال لة تؤمةتي كةَلةطايةتي )ديكتاتؤرييةت(ء دةسةآلتي

لةوانةشة نارِازي بووبيَت لة سةر ب وكردنةوةي ئةم برية رةطةزثةرسيتء نازييةتـة، بـةآلم تاقمـة مـةرايي     
كارةكاني كرديان بة تاكة رابةرء سةركردةي ثاَلةوانء كةسايةتيي دوور لة هةَلةء هزرظاني داهيَنـةر... بـة   

ئةو داهيَنراونء ئةفراندنـةكانيش ثوختـةي هـزروبريي ئـةونء     شيَوةيةك هةموو دةستكةوتةكان بة دةسيت 
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ي تشـريين  01هةموو ثرِؤذةكانيش بة ئاراستةكردنء ريَنمايي ئةو وةدي هاتوون... كةضي ئةو دةمةي لـة 
مردء توركيا بريؤكةي فرةيي حيزبي سياسي ثةسند كـرد، نـةيارانء خةنيَمـةكاني     0918يةكةمي ساَلي 

اسيء تةنطذة ئابوورييانةي بةسـةر وآلتـي توركيـادا هـاتن لـة سـةروبةندي       طوناهي هةموو ئةو هةَلة سي
(، هةموو ئةمانةيان خستنة ئةستؤي خـودي مسـتةفا كـةماألء    0901-0911دةسةآلتي تاكة حيزبدا )

هةندآ جاريش خستييانة ئةستؤي )عيسمةت ئينونؤ(ي هاوةأل ريبازةكةي. شايةني طوتنة، هـةر لةسـاَلي   
مردنـي مسـتةفا كـةماأل ئـةتاتؤرك، تـةنها وةك وةبريهيَنانةوةيـةك لـة اليـةن          بةدوا يادةوةريي 0989

حكوومةتي توركةوة دةكرا بةبآ ئةوةى ئةو هةموو مةراسيمء ئاهةنطة ثرِ هةيتء هووتء شكؤدارانةي بؤ 
ساز بدرآ كة جاران بؤي ريَك دةخران، ئةمة  بة تيَكشكاندني ئةو بريؤكة تاكثةرستية دانرا كـة رذيَمـة   

(ساَلي رابوردوو لة توركيا ضةسثاندبوويان، بةَلكو بة ئاشـكراو بـة   01ةآلتدارةكاني توركيا بة دريَذي )دةس
 8/0/0991راشكاويش بة ديكتاتؤرييةت تؤمةتبار كرا، وةك ئةوة رؤذنامةي حورِييةتي توركي لة رؤذي 

رسني سـازدراء لـةوآ   ب وي كردةوة بةبؤنةي ئاهةنطةكاني حةفتةي رزطاريء سةربةخؤيي كة لة شاري مة
مشتء مرِيَكي طشيت كرا لةبارةي شةرِي سةربةخؤييء نةوةي نوآ بة سةرثةرشيت فكري ساةالر نويَنةري 
حيزبي سوسياليسيت ميللي )حيزبةكةي ئةردال ئينؤنو(ء ثرؤفيسؤر دكتؤر )متة تؤجنـاي( لةمـةرِ شـةرِي    

ة شـةرِي سـةربةخؤيي نـةبوو، ضـونكة     سةربةخؤييء كةماأل ئةتاتؤركةوة دواو طوتي:)) بةهةقياةت، ئـةو 
دةوَلةتي عومساني دةوَلةتيَكي ئيستيعماري نةبوو تاوةكو شةرِي رزطارخيوازي لة دذي بكـرآ، بـةَلكو ئـةو    
شةرِة وةك لة رووداوةكاني تيََدةطةين وةكو خةباتيَكي نةتةوايةتي وابوو، ئةوة بزوتنةوةيـةكي ئـاييين يـان    

ازَيـك بـةكار بـرد بـؤ وةديهيَنـاني ئاماجنـةكاني، ضـونكة بريؤكـةي         بزوتنةوةيةك بوو، ئـاييين وةك ئامر 
)ئيستيعمارة داطريكةرةكان كافرن(ي ب وكردةوة لةثيَناو ئامادةكردني طةل، ئةو جةنطة  نـةبوو كـة بـآ    

 هامتا بيَت، شةرِيَكي بضووك بوو، بةآلم دريَذخايةن بوو((.
وآلتةكةةانـدا شـيت وا هـةن مايـةي      ئيَمة، وةك ضؤن شانازي بـةم شـةرِةوة دةكـةين، ئـةوة لـة     

، كـردة  0910شةرمةزارميانن، ئةو )مستةفا كةماأل= وةرطيَرِ( ياخيبوونةكةي شيَو سةعيدي لة ساَلي 
( سـاأل.  11ثاساويَك بؤ داخستين حيزبةكاني ئؤثؤزسيؤنء زةوتكردني ئازاديية طشتييةكان بؤ ماوةي )

( سـاأل لةسـاي   11، زؤري لـة توركيـا كـرد )   ئةم قؤناةةي كـة بـة موسـتةفا كـةماأل دةسـتيثيَكرد     
ديكتاتؤرييةتيَكى دذواردا بذي. جا، ئةطةر جةماوةري طـةل خؤشـكالَ بـوو بـة رزطـاربوون لةضـنطي       
داطريكردن لة دةرجنامي شةرِي سةربةخؤيي، ئةوا زوَلمء ستةمي تاكة حيزبي دةسةآلتدارء كةَلـةطا كـة   

كي ئةو خؤشةويستييةي ثساند كة مستةفا كـةماَليان  شان بةشاني ئةو قؤناةة ثيادة بوو، هةموو ثةتيَ
 وة كؤتايي هات((.0918بة جةماوةرةوة دةبةست، بةشيَوةيةك ئةفسانةكةي بة مردني لةساَلي 
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 باسي دووةم
 كوردء عيسمةت ئينؤنؤ

 
زةرةرو زيانيَكي  0911-0910شؤرِشة كورديية يةك لةدوا يةكةكاني سةروبةندي ساآلني 

َليء طياني ليَ كةوتةوة، نةك تةنها بؤ تورك، بةَلكو بؤ كورديش، ئـةوة بـوو   طةورةء طراني ما
لةشكركيَشيية بآ برِانةوةكاني تورك برِسيت لةكوردان برِيء ثا  ئةوةى شؤرِشطيَرِةكانيشياني 
ناضار كرد ثةنا بؤ ضياكان بـةرن بـة ئومَيـدي هـةلي رةخسـاو، يـان بـةرةو ثـةرتء بـ ويء          

 لة ئيَرانء سوريةء ميسرء وآلتة ئةوروثييةكانء... هتد. ثةنابةر سةرطةرداني وةك
ئةطةر بؤ ماوةيةكي كـاتيش   -هةر ئةو زةرةرء زيانانة  حكوومةتي توركيايان ناضار كرد

دةست لة سياسةتي زةبرء زةنط هةَلبطرآء ثاَلي ثيَوة نيَن بةَليَن بة كوردةكان بدات بؤ  -بيَت 
كيا، جا حكوومـةت )فـةخري ثاشـا(ي ثشـكنةري     ضاكسازي بارودؤخةكان لة كوردستاني تور

طشيت ناوضـةي يـةكي بـة هاوكـاري لةطـةأل )حةسـةن حوسـين ثاشـا(ي سـةركردةي تيثـي           
مؤَلخواردووي )عزيز(ي نارد بؤ وتوويَذ لةطةأل ريَبةراني كـورد بـؤ ئـةوةي ضـي تـر يارمـةتي       

ان بؤ دابني نةكـةن،  شؤرِشطيَرِاني هؤزي قؤجطرييء هؤزة اليةنطرةكاني نةدةنء شويَنء ثةناطةي
لــة بةرامبةريشــدا حكوومــةت ليَبــووردني طشــيت بــؤ شؤرِشــطيَرِة كوردةكــان دةردةكــاتء 

 (.0/106راطويَزراوةكانيش دةطةرِيَنيَتةوة سةر زيَدء ناوضةكانيان )
ــيت      ــة دةس ــاتطةليَكيان ب ــان ض كارةس ــة بينيبووي ــورد ك ــتمانثةروةراني ك ــيَ، نيش وةل

سـةر هـات كـة بةوثـةرِي بيَبـةزةييء توندوتيذييـةوةو       حكوومةتةكةي عيسـمةت ئينؤنـؤ بة  
بةهةماهةنطي لةطةلَ ئةم ثشكنةرة طشتييةي ناوضةكةء سةركردةكاني ئةو تيثة سةربازييانةي 
هاتنة سـةردانيان  بةهـةموو توانايةكيانـةوة هـةوَليان دا لةناوضـة كوردييةكـة بزوتنـةوةكان        

 0910كؤنطرةيـةكي طـةورة سـاَلي     -كـورد واتا ريَبةراني  -خامؤ  بكةن... بؤية بريارياندا
ببةسنت كة هةموو اليةنة سةرةكيية كوردييةكان لة نويَنةرةكاني كؤمةَلةكانء سـةراني هـؤزو   
ثياو ماقووآلني وآلتء مةَلبةندةكان بطريَتة خؤ، بـؤ دةركردنـي برِيـاري بلـةزء كاريطـةر بـؤ       

ن لةدرِندايـةتيي حكوومةتةكـةي   طيَرِانةوةي رةورِةوةي خةبات لة ثيَناو رزطاركردني كوردسـتا 



 081 

عيسمةت ئينؤنؤ بةر لةوآ بكارآ هؤزة كورديية نةبةزء ئازاكان ثـةرتء بـ وة ثـآ بكـاتء     
ثاةاوةي نيشتمانثةروةراني كورديش لةناو ببات كة ثةنايان بردؤتة بةر كيَوةكاني كوردسـتاني  

رةي نيشـتماني  توركيا. ئـةو نيشـتمانثةروةرة كوردانـة توانييـان بـة سـةركةوتوويي )كـؤنط       
ء لة ناو خاكي توركيا ببةسنت كة بؤ ماوةي مانطءنيويَك دريَـذةي  0917طةورة(يان لة ساَلي 

بة كؤبوونةوةء دانيشـتنةكاني داء دةرةجنـام ضـةندين برِيـاري زؤر طرنطـي دةركـرد، لةوانـة:        
(0/91) 
انـدني  هةَلوةشاندنةوةي هةموو كؤمةَلة كوردييةكان وةك ريَ خؤشكردنيَك بـةرةو دامةزر  -0

كؤمةَلةيةكي طةورة بؤ كورد كة هةموو ئةنـداماني كؤمةَلـة كؤنـةكانء ئةنـدامي نـوآ      
 بطريَتة خؤ.

دريَذةدان بة شؤرِ ء خةبات لة دذي توركان تا ئاخرين سةربازي تورك خاكي ثاكي كوردان  -1
 وةجآ ديََلآ.

 بطةيةنن: لةثيَش ئةوةي دةست بدةنة شؤرِشيَكى سةرانسةرى، ئةمانةي خوارةوة بةجآ -1
 ثيَويستبوونى داناني سةركردةيةكي طشيت بؤ هةموو هيَزةكاني كورد. -أ
هةموو هيَزةكاني شؤرِ  لة سةر شيَوازة سةربازيء جةنطييةكان ريَكء ثيَكء بة هـةموو   -ب

 جؤرة ضةكء ئازووخةيةكي شةرِي نوآ ثؤشتةء ثةرداخ بكةن.
ةتيي بـاآلي هيَـزة نيشـتمانثةروةرة    مةَلبةنديَكي طشيتء تايبةتى بؤ شـؤرِ ء سـةركرداي   - 

 كوردييةكان لة يةكآ لة كيَوة سةركةشةكاني كوردستان، دياري بكةن.
 ثيَوةندي دؤستايةتيء ئاشنايةتي لةطةأل حكوومةتي ئيَرانء طةلي فار  ثةيدا بكةن. -6
ثيَوةندي دؤستايةتيء ئاشنايةتي لةطةأل هةردوو حكوومةتي عيَراقء سـوريا دامبـةزريَننء    -0

 بةو مافة رازي بن كة ثيَيان بدرآ جطة لةوة داواي هيض مافيَكي سياسي تر نةكةن.
كؤمةَلةي خؤيبوون لة ماوةيةكي كةمدا توانيي ضـةندين لـنء ثـؤثي لـة هـةموو ناوضـة       
كوردنشينةكانء دةرةوةيدا دامبةزريَنآء ب و بكاتةوة، تةنانةت لـة ئـةوروثاء ئـةمريكا  داء    

 كؤمةَلةكة دراية دةسيت ئيكسان نوري ثاشا بـؤ ئـةوةي  يةكـة    فةرماندةيي مةَلبةندي طشيت
 (.0/91سةربازيية كوردييةكان لةو كيَوة فرة سةختء قاميةدا دامبةزريَنيَت و رِيَكبخات )

(ي 0حكوومةتي عيسمةت ئينؤنؤ، هةر لة ئاخروئؤخري رؤذةكاني مانطي نيسـانةوة تـا )  
امادةكـاري بـؤ شـةرِ بـة هـةموو هيَزيَكـي       حوزةيران بةو ثةرِى نهيَنييـةوة دةسـتيكرد بـة ئ   

سةربازييةوة لة دةوروبـةري ضـياي ئـاطري داك بـة نيـازي لـةناوبردني كؤمةَلـةي خؤيبـوونء         
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ضاالكييةكاني لة ضياي ناوبراو، ئةوة بوو لة هةموو اليةكةوة ثـةالماري طونـدةكاني دةوروبـةرى    
كورديـان لـة مـانطي ئـابي سـاَلي       طوندي 0011ضياكةيان دا، ئةو هيَزانة بة ريَطايانةوة ثرت لة

(و توانيان دةست بطرن بةسةر بارةطاي كؤمةَلـةي خؤيبـوون لـة    0/97كاولء ويَران كرد ) 0911
ئاطري داكء ثاةـاوةي هيَزةكـاني كـورديش بـةرةو ئَيـران كشـانةوةء ذمارةيـةكي زؤريـش لـة          

 ي توركيا.رووناكبرياني كوردء ثيَشةواكاني ثةنايان بردة بةر دةوَلةتة دراوسيَكان
ناوضةي كوردستاني توركيا ثشتطوآ خرابووء هيض بنةمايةكي ذيانى نويَى ثيَوة نةبوو، وةك: 
ريَطاوبانء فيَرطةو خةستةخانة، حكوومةتي توركيا  ثا  ئةوةي شؤرِشي ئـاطري داةـي لـةناو    

ردني برد، ويسيت هيََلي شةمةندةفةر بؤ ناوضةكة رابكيَشيَ بة مةبةسيت ئةوةي يةكةم كـؤنرتؤَلك 
ئاسان بيَتء دووةميش دَلي كورد رازي بكات. بؤ ئةم مةسةلةية  )عيسمةت ئينؤنؤ(ي سةرؤك 

سـيوا  لـةو    -هيََلـي شـةمةندةفةري ئةنكـةرة    0911ي ئابي سـاَلي  19وةزيراني ئةو دةمة لة
ناوضةية كردةوة و بة خؤنازينةوة وتاريَكي برياةداري ثيَشكة  كردء تيَدا طوتي:)) لـةم وآلتـةدا   

لةتورك كؤمةَليَكي تر مايف ئةوةي نيية داواي قةوارةيةكي نةتةوةييء نيشتماني بـؤ خـؤي    جطة
بكات. ئةم هةقياةتة سادةية بة رةهابآ و بىَ ئةوةي طومانيَك وةجآ بهيََلآء بآ ئةوة  هـةليَك  

تـة  برِةخسيَنآ بؤ بةرثابووني ئاذاوةء شؤرِ ، روونء ئاشكرا دةبيَت ئةو كاتةي هيََلي ئاسنني دةطا
 (.0/011سنوورء شويَنة دوورة دةستةكامنان(()

ئةطةرضي ئةم قسةية زؤر بة راشكاويي ثةردة لةسةر ثالنء نيازةكاني حكوومـةتي )ئينؤنـؤ(   
هةَلدةماَلآ، وةليَ كورد دواي ئةو كارةساتةي لةئاطري داك بة سةريان هات، ضةكيان فرِيَ نـةدا،  

راني كورد ثيَكهاتبوو، تيَكؤشـا بـؤ كؤكردنـةوةي    بةَلكو كؤمةَلةي خؤيبوون كة لة نيشتمانثةروة
ريزةكانيانء خةبات لة ثيَناو بةدةستهيَناني مافة نةتةوةييةكانيان. دةبينني كاتيَـك حكوومـةتي   

لة)ئةجنومةني نيشـتماني طـةورة( ياسـاي ريَكخسـتين ثيشـةيي       0911تورك لة مايسي ساَلي 
ة توركي نادويَن، مافيان نيية دووبارة خـانوو  دةركرد، كة دةقةكةي بةم شيَوةية بوو:)) ئةوانةي ب

لة طوندء ناوضة جياجياكان دروست بكةن، ياخود دووبارة ريَكخـراوي ثيشـةيي يـان نووسـني يـا      
بـة   -ضينايةتي ثيَك بيَنن((، لةورِا ئةو ياساية دةسةآلتي داية وةزارةتي ناوخؤ ئـةو ريَكخراوانـة  

 هةَلبووةشيَنيَتةوة. هةموو ئةو ريَكخراوانة  لةو دةمةدا هةبوون،
ئاشكرا بوو، ياساكة بة ثلةي يةكةم مةبةسيت كورد بوو، ئةوة بوو لة ثا  ماوةيـةكي كـةم   

( لـة  19ئةو فيَرطانةيان داخست كة زماني كوردييان تيا دةخـويَنرا بـة ثيَـى نـاوةرِؤكي مـادة )     
ارهيَناني هـةرض  ثةمياني لؤزان كة جةخت دةكاتة سةر زةروورةتي لةمثةر نةخستنة بةردةمي بة ك
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زمانيَك لة اليةن هاوآلتي توركياوة ض لة ثيَوةنديية تايبةتييةكاني يان لة بوارةكاني بازرطاني يان 
(ي ئـةم ثةميانـة بـوو كـة     18رؤذنامةنووسيء ميديا.. جطة لةوة  ياساي ناوبراو دذي مـادة ) 

مافةكانيان ثيـادة   ئةركي ئةوةي خستبووة سةر شاني توركيا، بوار بدات خةَلكي توركيا تةواوي
زماني كورديي بة شيَوةيةكي رةمسـي   0911بكةن. سةرةرِاي ئةمة حكوومةتي توركيا لة ساَلي 

قةدةةة كردء هةموو كؤمةَلةء ريَكخراوة كوردييـةكاني هةَلوةشـاندةوةء دةسـيت طـرت بةسـةر      
ــبء      ــةموو كتيَ ــو ه ــة نيَ ــتاني ل ــوردء كوردس ــةكانء واذةي ك ــاثةمةنيية كورديي ــبء ض كتيَ

هةنطةكاندا رة  كردةوة، لةو دةمةشةوة كورديان بة توركي كيَوي نـاوزةد كـرد، نـةك هـةر     فةر
ئةمة بطرة دةستيشيان طرت بة سةر ئةو كتيَبء ثةرتووكانـةي بـا  لـة توركيـاييبووني كـورد      
دةكةنء طوتيان ليَرة ميللةتيَك نيية بة ناوي كـوردةوة، ضـونكة واذةي كـورد لـةدةنطي )كـارت      

ئةمة  لةدةرةجنامي تيَكشكاني ئةو سةهؤَلةوةية بةسةريدا دةرِؤن لـة ناوضـةي   كورت( هاتووة، 
 (.01/01رؤذهةآلت كة كورد تيادا نيشتةجآية )

ثيادةكردني ئةم هةنطاوانة بوونة مايةي توورِةييء بيَزارييةكي طشـيت بـة الي دانيشـتواني    
دانيشـتوانيان ثيَـك    ناوضةي رؤذهةآلتء باشووري رؤذهةآلتي توركيا كـة كوردةكـاني زؤرينـةي   

دةهيَنن، بةآلم ئةو زؤرينةية لة ناوضةي دةرسيم زؤر ضـرِء ثرِتـر بـوو، ليَـرةدا ضـةندين شـؤرِ ء       
راثةرِين هةآليساء هةميشة بةرهةَلستييان لةو هةنطاوانة دةكرد حكوومةت لة دذي كورد هةَلي 

نانةت مسـتةفا كـةماأل   ديَنان، دةرسيم ئةو كيَشةية بوو حكوومةتي توركياي نيطةران دةكرد، تة
رووي دةمـي وتـاري    0910ئةتاتؤرك لة كاتي كردنةوةي ئةجنومةني طةورةي نيشـتماني سـاَلي   

كردة نويَنةراني ئةجنومةنء طوتي:)) طرنطرتين ئةو كيَشة ناوخؤييةي سةرقاَلي كردووين، كيَشةي 
تيكردنيان بةرامبـةر  )دةرسيم(ة، لةبةر ئةوةء بؤ ريَخؤشكردن لة ثيَناو ريشةكيَشكردني بةرهةَلس

بة هةنطاوةكاني حكوومةتء بة مةبةسيت دةركردنـي برِيارطـةلي خيَـرا، ثيَويسـتة حكوومـةت      
(. بـة ثراكتيـك ئةمـة جآبـةجآ كـراو ثةرلـةمان       0/109دةسةآلتي فراوانء رةهاي بدرييَتَ(( )

 ياسايةكي دارِشت بة ثَيـي ياسـاكة حكوومـةت دةسـةآلتي فراوانـي ثَيـدراو ئةميشـيان )واتـة        
حكوومةت( دةسةآلتيَكي زؤري داية ذةنراأل عةبدوَل  ئةلث دؤةـان بـة جـؤريَكي وةهـا بتوانـآ      
هةموارء طؤرِانكاريي بكات بةرامبةر بة برِياري دادطاكان يـان دواخسـتنيان، ثاشـان هـةر ئـةم      
ذةنراَلةي كردة حاكمي سةربازي بة سةر وياليةتي دةرسـيمء بـة ثشـكنةري سـيَيةمي طشـتيش      

يةتـةكاني )عـةزيز(ء )دةرسـيم(ء )بنطـؤل(ء هـةروا بـة فةرمانـدةي طشـيت هَيـزة          بةسةر ويال
سةربازييةكان لةم وياليةتانة كة بوونة يةكةيةكي كارطيَرِيي نيمضة سـةربةخؤ لـةذيَر دةسـةآلتي    
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(. 0/101ئةلث دؤةان كة بةو جؤرة خؤي دةيةوآء بة دةسـةآلتي رةهـا حوكمرِانييـان بكـات )    
ارييةكاني ذيَر دةسةآلتي، باري نائاسايي راطةيانـد، ثاشـانيش كةوتـة    ئةلث دؤةان لة ناوضة ئيد

ضوكَلةجزيَدانء هةراسانكردني سـةرؤكاني عةشـريةتةكانء روونـاكبرياني ناوضـةكةء بـةكاربردني      
 0917زةبرءزةنط لةبةرامبةريان. كاتيَكيش دانيشتواني دةرسيم لـة تشـريين دووةمـي سـاَلي     

ةالن كرد بؤ ساكاآلكردن لة هةنطاوةكاني حكوومـةت لـةدذيان   نامةيةكيان هةواَلةي كؤمةَلةي ط
بة قةدةةةكردني زمانء فيَرطة كوردييةكان، حكوومةت لةهةمان سـاأل ياسـاي نيشـتةجيَكردني    
دةركرد كة دةسةآلتي داية حكوومةت بـة نيشـتةجيَكردني ةـةيرة تـورك لـةو ناوضـانةي ضـرِي        

بةرهةَلستيان لةمـة كـردء ياسـاي نيَـو براويـان      دانيشتوانةكانيان توركن، كوردةكان بة ئاشكرا 
 جآبةجآ نةكرد.

لة رووبةرِووبوونةوة بةو الوة ريَطـة ضـارةيةكي تـر نـةما، لـةورِا سـةيد رةزاء عـةلي شـيَر         
رابةرايةتيي شؤرِشي ضةكداريي عةلةويية كوردةكانيان كردء بـؤ مـاوةي دووسـاأل شـةرِ دريَـذةي      

زي يةكجار زؤرى بؤ سةركوتكردني بةكارهيَناء فرِؤكةي كيَشاء حكوومةتي تورك هيَزيَكي سةربا
جةنطيشى خستةكار بؤ ليَداني طوندى كوردء ناوضةكانيان بة شـيَوةيةكي دذوار. لـةئاكامي ئـةم    
هـةموو زةبــرءزةنطء سـةركوتكردنةي تــورك ســةركردةكاني بزوتنةوةكـة بةناضــارى خؤيــان دا    

( سةركردة 01خؤيء ) 0917ووةمي ساَلي ي تشريين د08بةدةستةوة، ئةوة بوو )سةيد رةزا( لة
لة شؤرِشةكةي دةرسيم لة شاري )عةزيز( لةسـيَدارة دران، بـةر لـةوة  عـةىل شـيَر بةدةسـيت       

 (.0/189)رةهبةر(ي براي سةيد رةزا كة بؤ بةرذةوةندي تورك كاري دةكرد، كوذرا )
يمـان كيَشـةكة   دواي ئةمة، عيسمةت ئينؤنؤ لة وتاريَكي لة ثةرلةمانـدا، طـوتي:)) وا توان  

يةكالبكةينةوةء ضاكسازيي ئيدارميان دةستثيَكرد، وياليـةتي دةرسـيم بـة جـؤريَكى نـوآ ريَـك       
دةخرآء بةثيَي ياسا ناويَكي تازةمان ليَنا، ئةويش )توجنةلي(يةو ئةو واليية سةربازيية بـةريَوةي  

 (.0/10دةبات كة حوكمي عوريف تيا جارِدا )
شةي كورد لةتوركيا دادا، ئيدي نة كةسيَك طويَي لة كيَشةي بةو شيَوةية ثةردةيان بةسةر كيَ

كوردء نة ناوي كورد بوو، بة تايبةتى هةلءمةرجي نالةبارى ئةو دةمة كة لـة ميانةيـدا جيهـان    
 0919ثيَشوازيي لة شةرِي دووةمي جيهانى دةكرد، كؤمةَلةي )خؤيبوون(ي ناضار كرد لة سـاَلي  

يشيدا نيية سـوود بـةكوردء دؤزي رةواي كـورد بطةيـةنيَت.     خؤي هةَلبوةشيَنيَتةوة كة بيين لةك
ــاييينء    ــةتي ئ ــةكانء مةرجةعيي ــة خيََلةكيي ــة دةرةبةطايةتيي ــوركيش ثيَوةنديي حكوومــةتي ت
عةشايةريي كوردي ليَكداترازاندء هةَلوةشاندةوة كة فاكتةريَكي هاوكـار بـوون بـؤ كؤكردنـةوةء     
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رةزامةنديي )ئةجنومةني طـةورةي نيشـتماني    ريَكخستنةوةي نيَوماَلي كورد، جطة لةمة  دواي
تورك( دةستيكرد بة راطواستين سةرؤكاني عةشايةري كوردء دةستبةسةرداطرتين موَلكةكانيانء 

 طواستنةوةيان بؤ سةر مَلكي دةوَلةت.
دةمكوتكردني سياسـيء قةدةةـةكردني ئازادييـة سياسـييةكان وايكـرد، توَيـذء كؤمةَلـة        

ةوء ضةثرِةويانةوة لةو سةروبةندة ثةنا ببةنة بةر كاروضاالكي نهييَن سياسيية جياجياكان بة راسرتِ
بة هاندانء ثشتطرييكردني دةوَلةتة طةورةكان كة دةيانةويسـت بةرذةوةندييـةكانيان لـةم ثارضـة     
طرنطةي جيهاندا بثاريَزن. دةبيين لة اليةكةوة اليةنطراني خيالفةت كة لـة ئـةوروثا دادةنيشـنت    

ةتييان دريَذ دةكرد بؤ هةموو ئةو بزوتنةوة راسرتِةوو كؤنةثةرستييانةي كـة  دةسيت كؤمةكء يارم
هةَلطراني هزري كةماليزمء ضاكسازيية كؤمةآليةتييةكانيانيان بة كؤفرء بـآ بـرِوا بـوون بـةخوا     
تؤمةتبار دةكردنء هةوَليان دةدا هةستء بريوبرِواي ئاييين بؤ مـةرامي سياسـي خؤيـان بـةكار     

ضةثرِةوةكان لة كـاركردن كشـانةوةء جمءجـؤَلي نهيَنييـان دةمَيـك بـة نـاوي         بيَنن، كةضى هيَزة
شؤرِ ء دةميَك بة ناوي ثيَشكةوتووخوازو ماركسـيزمةوة دةسـتثيَدةكرد لـةثيَناو دامةزرانـدني     
توركيايـةكي سوساليســيت دميـوكراتيي ئــازادء بـة ثيَــى بنـةما زانســتييةكاني سوسياليســتى     

وركيش لـة هـةموو ناوةندةكانـدا دةسـيت بـة ضـاالكييةكاني       (. حيزبي شيوعي نهييَن ت0/77)
كردبوو، بةآلم بة هيَمينء لةسةرةخؤ لةبةر بارودؤخي سةختء ناهةمواري ئـةو دةمـة كـة وآلت    
ثيَدا تيَدةثةرِي. يةكةمني جار طؤظاري )ئيدينلك= رووناكي(ء ثاشـانيش )ئـوراك ضـكيض= دا ء    

ريييان لـة هـةنطاوةكاني مسـتةفا كـةماأل     ضةكو (ي ب وكردةوة، هةردوو طؤظارةكـة  ثشـتط  
دةكرد، ضونكة ثيَيان وابوو جارآ زووة بؤ ئةوةي بزوتنةوةيةكي جيا لـة ئـريادةي دةوَلـةت ثيَـك     
بيَت، بةآلم مستةفا كةماأل ئاطاي لة ثالنء تاكتيكيان هةبوو، بؤية هةردوو طؤظارةكةي داخستء 

طرتووخانة كرد، بةآلم سآ كة  لة نووسةراني زؤريَك لة ئةندامانى كؤمةَلي )رووناهي( هةواَلةي 
ئةو دوو طؤظارة توانييان بؤ دةرةوةي توركيا هةَليَن، ئةوانيش: )دوكتؤر شـةفين حوسـينء نـازم    
حيكمةتي شاعريء ئةديبء نووسةر حةسةن عةلي ئادين( بوون كة هةمان كات لة سةركردةكاني 

سيم تور( توانيي ريزةكاني ثارتي نـاوبراو  حيزبي شيوعي نهييَن تورك بوون. دواي ئةوة )ويداد نة
لةناوةوةي توركيا ريَك خباتء بووة سكرتيَري طشيت حيزب، وةليَ شةفين حوسين داواي لة ويداد 
نةسيمء كؤمةَلي مةكتةبي سياسي كرد بيَنة ظيةننا بؤ راويَذكردن لة بارةي كاروبارةكاني حيـزب،  

كي ليَذنةي ثيَوةنـدي لةطـةأل كـؤمنرتن ثـآ     لةوآ ريَككةوتن دكتؤر شةفين حوسين ئةركي سةرؤ
بسثيَردرآ، بةم شيَوةية  حيزبي شيوعي توركيا بةسرتا بةحيزبي شيوعي سؤظيةتةوة، كـة ئـيرت   



 087 

لةو رؤذطارةوة لة ذيَر كاريطةريء ريَنمايي ئةم حيزبةدا بوو ض لةضاالكيية سياسـييةكاني يـاخود   
الشةوة ثةالماري حكوومةتي تورك بؤ سـةر  (، لةو 16لةكارو ضاالكيية ئاشكراكاني لة توركيا )

ئةو حيزبة بةردةوام بوو، دةبيين فرةجار هيَزة سةربازييةكان لة ثرِيَكدا هةَلياندةكوتا سةر بارةطـا  
نهيَنييةكانيء ئةندامء اليةنطرانيان دةطرت، تةنانةت خودي دكتؤر شةفين حوسـنيش لـةماوةي   

( كـة مسـتةفا كـةماأل    0918بوو لةم ساَلة )لةطرتن نةجاتي نةبوو، ئةوة  0918-0910نيَوان 
مرد بة ليَبوردني طشيتء بة بؤنةي مردني ئةتاتؤركء هةَلبذاردني عيسمةت ئينؤنؤ بـة سـةرؤك   

 (.7/09كؤمار، لةطرتووخانة ئازاد كرا )
يةكاني )سةدةي بيستةم( بؤضوونيَكي فاشيسيت لـةناو توركيـا سـةري هةَلـدا،     11لةساآلني 

نها يةك طةلة ثيَكهـاتووة لةضـينيَك تاكـة ثيَشـةوايةك حـوكمرِاني دةكـات       ثيَي وابوو توركيا تة
هـةموو   0918( حوزةيراني سـاَلي  8(ى )1118(، لةبةر ئةمةء بة ثيَي ياساي ذمارة )0/78)

مانطرتنء خؤثيشاندانيَك قةدةةةكراو طةجناني تورك ناضار كران بيَنة ناو ريَكخراوةكـاني الوانـي   
(ي ياسـاي سـزاكاني   061و060هـةروا دةقـي هـةردوو مـاددةي )    حيزبي طـةلي كؤمارييـةوة،   

(ةوة.. ئةم دوو ماددة الستيكيية 0910ئيتالياي فاشيزم خراية نيَو )ياساي جةزاي توركي ساَلي 
لةراسثاردةكانياندا هـاتووة: هـةر بزوتنةوةيـةك يـان دةربرِينـى بريوراِيـةكي ثيَشـكةوتنخوازيي        

دار، بة بزوتنةوةيةكي رووخيَنةر دةذميَردرآء تاوانباريشة بـة  ثيَضةوانةي بريورِاي رذيَمي دةسةآلت
 ساأل زينداني دةكريَت. 0-1طويَرةى ئةو دوو مادةية 

ئةطةر ضةند شتيَكي ديكة  خبةينـة سـةر ئةمـة، وةك ئـةو دروةـةي حيزبـي دةسـةآلتدار        
ازات، )حيزبي طةلي كؤماري( لةو سةروبةندة بةرزي كردةوة كة دةَلـآ: ) نةسةرثشـكي= ئيمتيـ   

نةضينايةتي، بةَلكو ئيَمة تاكة كؤمةَليَكي يةكرِيزين(ء هةروا دؤستايةتي باوي ئةَلمانياي نازيشي 
 –لةطةَلدا بيَت، ئةوا ويَنةكة كامأل دةبآ، دةرةجناميش بؤضوونيَكي فاشيسيت بوو لةحوكمرِانيدا 

،ء 0918ي تشـريين دووةمـي سـاَلي    01بةتايبةت ثا  مردني مستةفا كـةماأل ئـةتاتؤرك لـة   
خنكاندني هةموو جؤرة ئازادييةك سةررِاي زيندة بة ضاَلكردني هةر بؤضـوونيَكي بةرهةَلسـتكار   
بةرامبةر بة دةسةآلت، ئةَلمانياي نازيش ثشيت ئـةم بؤضـوونة نيمضـة فاشـيزمنييةي لـةتوركيا      

(. بـةآلم هةرسـهيَناني فاشـيزمء    1/70طرتء لةرووي مـاديء مانةوييـةوة كؤمـةكي دةكـرد )    
ــة الي   دةســتخة ــا، رذيَمــي سياســي ناضــار كــرد روو بكات ــة توركي رِؤبووني فاشيســتييةكان ل

دميوكراتييةتي رؤذئاواء ثرنسيثي فرة حيزبي ثةسند بكات، ئةطةرضي هيض طؤرِانكارييةك بة سةر 
 بارودؤخي سياسي لةو وآلتةدا نةهات.
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 باسي سَييةم
 شةِري جيهاني دووةمء كَيشةي كورد

 
دامركانـدء لـةثا     0919ا شؤرِشي سيَيةمي )دةرسيم(يان لةسـاَلي  كة هيَزةكاني توركي

مردني مستةفا كةماأل ئةتاتؤرك، عيسمةت ئينؤنؤ بة سةرؤك كؤمـاري توركيـا هةَلبـذيَردرا.    
ئينؤنؤ هةوَلي دا بارودؤخي كوردستاني توركيا هيَور بكاتةوة، بؤ ئةم كارةي بةَليَين ضاكسازي 

طــةأل سـةراني كـورد كــرد لـةثيَناو راطـرتين بزوتنــةوةكاني     بارودؤخـةكاني داء وتووويَـذي لة  
ياخيبوونء شؤرِ  لةناوضة كوردنشينةكة بة هاوكاري لةطةأل ثشـكنةرى طشـتى )موفةتيشـي    

(. وةلـيَ هةآليسـاني شـةرِي    0/117عمومي(ء سةركردةكاني ئـةو تيثانـةي سـةري ليَـدان )    
توركيـا لـةو شـةرِة، ثةردةيـةكي     ء هةوَلي وةستاني بيَاليةني 0919دووةمي جيهاني لةساَلي 

رة ء تاريكي تاوةكو بيسـت سـاَلي دواتـر بةسـةر كَيشـةي كـورددا ثؤشـي، لـةوِرا ناوضـة          
كوردنشينةكاني توركيا قؤناةيَكي تاريكيان لةذيان بةسـةر بـرد، وةك بَليَـي فةرامؤشـي تـا      

بزوتنةوةي طةلي  هةتايي باَلي بةسةرياندا كيَشاوة... ئةمة واو لةكوردستاني عيَراقء ئيَرانيش
كورد تيَدةكؤشا بؤ ريَكخستين ريزي كوردةكـان لةضوارضـيَوةي ضـةند ريَكخراويَكـي سياسـي      
 كاريطةر بؤ داخوازيي مايف نةتةوايةتي كورد لةسةر هةردوو ئاسيت ناوخؤييء نيَونةتةوةييدا.

سـاَلي  ئةطةرضي ثةميانى سةعد ئابادي نيَوان ئيَرانء ئةفغانستانء توركياء عيَراق كـة لـة   
بةسرتا، بة ثلة يةك لةدذي بزوتنةوةي كوردء ثاشان بـؤ ثاراسـتين بةرذةوةندييـةكاني     0917

بةريتانيا لة ناوضةكة مؤركرا، ئةوا بزوتنةوة رزطارخيوازييةكاني جيهان لة سـةروبةندي شـةرِي   
دووةمي جيهاني تيَدةكؤشان بؤ ثيَكهيَناني ئةو بـةرة نيشـتمانييانةي تيَدةكؤشـن بـؤ كردنـي      

ةرلةمان يان ئةجنومةنة نيشتمانييةكان بة دةستةيةكي دميوكراتي تيادا ويستء ئريادةي طـةل  ث
رةنطبداتةوةء بةدي بيَت لةثيَناو ئةجنامداني ئةو ضاكسازيية بنةرةِتييانةي كة وآلت دةيهةويَن 
بة ريَطةي يـةكَييت نيشـتمانيء هاوكـاري نَيـوان هـةموو حيـزبء اليةنـة ثَيشـكةوتنخوازء         

يء نةتةوةييةكانء كؤمـةَليَك لـةبؤرذواي كـورد توانييـان )كؤمةَلـةي برايـةتي( بـة        نيشتمان
دامبةزريَنن، ئامـاجني   0918سةرؤكايةتي شيَو لةتيفي كورِي شيَو مةمحوودي حةفيد لةساَلي 
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رزطاركردني كوردء كوردستان بوو، هةرضةندة سنووري ضاالكييةكاني تـةنها لةسـليَماني بـوو    
ةية يةكةمني ريَكخراوي سياسي كـورد بـوو لـةعيَراق كـة بـة ئاشـكرا       (. ئةم كؤمةَل00/91)

بانطةشةي بؤ رزطاري كوردستان دةكرد، ئةمة لةكاتيَكدا كؤمةَلةيةكي تر لةكةركووك بة ناوي 
دامةزرا، هيَندةي نةخاياند ناوةكةي طؤرِاء بوو بة )حيزبي  0917)كؤمةَلةي داركةر( لة ساَلى 
لةنيَوان سةرؤكاني عةشايةرء ئاةـاء بـةطء شـيَخاندا بـوو، واي     هيوا(ء ضاالكييةكاني تةنها 

ليَكردبوو دوور بيَت لةجةماوةرةوة، بة ثيَى بؤضووني )رةفين حيلمي(يش سـةرؤكي حيزبةكـة،   
ثشيت بة ئينطليز بةستبوو وةديهيَنـاني مافـة نةتةوةييـةكاني كـوردء ثيَكهيَنـاني دةوَلـةتي       

لةطونـدي كـةالر، طـؤرِا     0960نطرةي حيـزب سـاَلي   كوردى، بةآلم ئةم تيَرِوانينـة دواي كـؤ  
(00/97.) 

حيزبي هيوا لة دذي فاشيزم تيَكؤشاء سةركردايةتي بزوتنةوةي رزطارخيوازي طةلي كـوردي  
كرد شان بةشاني بزوتنةوة رزطارخيوازييةكاني طةالني جيهان بؤ بةرةنطاربوونةوة لـةبريوباوةرِي  

نويَنـةري لةسـةركردايةتييةكاني خـؤي ناردنـة      دوو 0961نازييةكان. ئـةو حيزبـة لةسـاَلي    
كوردستاني ئيَران بؤ ثيَوةنديكردن بة سةركردايةتي بزوتنةوةي رزطارخيوازي كورد لةو وآلتةء بؤ 
ثتةوكردني ثيَوةندي نيَوان هةردوو بزوتنةوةكة، ضونكة زةمينـةي لـةبار لةكوردسـتاني ئيَـران     

تاني دميوكراتي، ئةوة بوو كؤمةَلـةى )ذيانـةوةي   هةَلكةوتبوو بؤ دامةزراندني حيَزبيَكي كوردس
لةعيَراق دامةزراء زؤري نةخاياند كؤمةَلةكة طـؤرِا بـة    0961ي ئةيلوولي ساَلي 00كورد( لة

 (.  006/011ثارتي دميوكراتي كوردستاني عيَراق )
سةرٍِِةراى ئةو ناكؤكيية قووآلنةي كة لةنيَوان كؤمةَلـةء حيزبـة كوردييـةكان بـة راسـت و      

رووي دا، بةآلم بارودؤخ لةبةرذةوةنديي ثارتي  0960-0961ييانةوة لةماوةي نيَوان ساَلي ضةث
ــوو  ئــةم ثارتــة     ــةردةوام ب ــارزاني ب ــة ســةرؤكايةتي مــةال مســتةفاي ب دميــوكراتي كــورد ب

لةدايك بـوو،   0960ي ئابي ساَلي 00بةتيَكةَلبوونى هةردوو حيزبي شؤر ء رزطاري كورد لة
ــ  ــتء ض ــةوةى راس ــةثا  ئ ــديي   ل ــان لةبةرذةوةن ــديؤلؤذيي نيَواني ــاوازيي ئاي ــورد جي ةثى ك

هاوكاريكردنيان لةطةأل يةكيَتى سؤظيَت يـةكالكردةوة لـةبري هاوكـاريكردن لةطـةأل ئينطليـز      
لةثيَناو وةديهيَناني ئاماجنة نةتةوايةتييـةكاني طـةلي كـورد، بةتايبـةتى ثـا  دامةزرانـدني       

ئيَرانء يةكطرتين سـةركردايةتي شؤرِشـي كـورد    لة 0960كؤماري مةهابادي كوردي لةساَلي 
ــة     ــة كورديي ــةكاديراني حيزب ــةندين ل ــارزاني(ء ض ــتةفاي ب ــةال مس ــةَلي م ــةعيَراق )كؤم ل
عيَراقييةكانء ئةفسةراني كوردي هةآلتووي سوثاي عيَراق لةطةأل سةركردايةتي شؤرِشي كـورد  
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وة بؤ ئيَران لةثيَناو كاركردن  لةئيَران، بةمة  مةَلبةندي سةركردايةتي شؤرِشي كورد طواسرتاية
يةكيَيت طةلي كوردء ثشتطرييكردني خـةباتي طـةلي كـورد لةثارضـةكاني تـري كوردسـتاني       
دابةشكراو بةسةر عيَراقء ئيَران لةثيَناوي دان ثيَدانان بة قةوارةء مافة كلتووريء كـارطيَرِيء  

 ثةرلةمانييةكانياندا.
بريوبؤضوونة ئاينييـةكان، هةوَليانـدا حيزبيَكـي    كؤمةَليَك لة نةتةوة ثةرستة توركة خاوةن 

ي تـةمووزي سـاَلي   08نوآ وةك هةوَليَك بؤ طيَرِاني رؤَلي ئؤثؤزسيؤن لة توركيا دامبةزريَنن. لة
حكوومةت رازي بوو لةسةر دامةزراندني )حيزبي ذيانةوةى نةتةوةيي( لةاليةن دةزطاي  0960

يلـهان، حيزبةكـة بانطةشـةي دةكـرد بـؤ      دمرياكء حسيَن عةوني ئوآلشيء جةواد رفعـةت ئات 
هةَلبذاردني راستةوخؤء رةتكردنةوةي خاوةنـداريَيت دةوَلـةت بةرامبـةر هؤيـةكاني بةرهـةمء      
هةَلبذاردني سةرؤك كؤمار لةراثرسييةكي طشيتء ثةسـندكردني سيسـتمي بازرطـاني ئـازادء     

 (.0/78يةكيَيت ئيسالميء بادانةوة بةرةو رؤذهةآلت لةسياسةتي دةرةوة )

ويَرِاي ئةوة حيزبي ناوبراو ئةركي ئؤثؤزسيؤنى لةدةرةوةي ثةرلةمان طرتة ئةسـتؤ، ضـونكة   
هيض كورسييةك لةثةرلةمان وةدةسـت بيَنـآ، وةلـيَ     0901نةيتواني لةهةَلبذاردنةكاني ساَلي 

 دةرطاكاني خؤي داخبات. 0900ناضار بوو ساَلي 
اني ئةتَلـةنتيك، دةوَلـةتيَك   ثا  كؤتـايي هـاتين شـةرِي جيهـاني دووةمء جـارِداني ثـةمي      

لةجيهاندا نةبوو بتوانآ حاشا لةمايف مرؤظ بكـاتء دان نـةنيَت بـة ئازادييـة طشـتييةكاندا،      
نةخوازة دواي ئةوة نةتةوة يةكطرتووةكان دامةزراو هزري فرة حيزبي بة زةمانةتيَك دانـرا بـؤ   

امي فشاري راي طشـيتء  دميوكراتييةتء ئازاديية طشتييةكان... توركيا  ناضار بوو لةدةرةجن
رؤذنامةكان ئةو بنةماء ثرنسيثانة بة هةند وةربطرآ دواي ئةوةي بةرخودان لةدذي تاكة حيزبي 
ــةت    ــدا، تةنان ــةريزةكاني ســةري هةَل ــةرةي ســةندء مجوجــؤَلي ئؤثؤزســيؤن ل دةســةآلتدار ث

رامبـةر بـة   ذمارةيةكيشيان لةثيَرِةوي حيزبي ناوبراو اليدا بةئاراستةكردني رةخنةي ئاشكرا بة
حيزبي طةلي كؤماري دةسةآلتدارء بطرة هةريةك لةنويَنةران جةالل بايا كة لةدواي هةَلبذاردني 

بووة سةرؤك كؤمارء تاوةكو ئيمرِؤيش لةنيَو سةرؤكاني كؤمار بة تاكة سةرؤكي  0901ساَلي 
مةدةني دادةنرآ، ضونكة ئةوانيرت هةموو سةربازي بـوون، ثاشـان تورطـؤت ئـوزال سـةرؤكي      
مةدةني دووةم بووء عةدنان مةندةريسء فوئاد كؤثرلوء رةفيـن قورالتـان ئةنـداماني حيزبـي     
طةلي كؤماري دةسةآلتدار لةفراكسيؤنة ثةرلةمانييةكةي، داوايان لةو حيزبة كرد بارودؤخةكان 
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بطيَرِدريَتةوة دؤخي خؤي بة طةرِانةوة بؤ سةروةريي ياساء بنـةبرِكردني ئـةو ثيَشـيَلكارييانةي    
 آلتيان بة دةردييانةوة دةناَليَنن.هاو

ئةو ثيَشنيارةي نويَنةراني ناوبراو بؤ فراكسيؤنة ثةرلةمانييةكةي حيزبـي طـةلي كؤمـاري    
بةرزيان كردبؤوة، شـةثؤليَك رةخنـةو مشـتءمرِي نايـةوة، حيزبةكـة بـؤ ثةرضـدانةوةي ئـةم         

ء شـةرةيف  مةسةلةية  هةريةك لة)عـةدنان مةنـدةريسء فوئـاد كؤثرلـو(ي لـةحيزب دةركـرد      
ئةنداميَتيشي ليَيان سةندةوة. ئةجنا هةريةك لةجةالل بايارء رةفين قوراَلتان ئةوانيش دةستيان 
لةحيزبي ناوبراو كيَشايةوة، ثاشانيش هةر ضـوار نويَنةرةكـة حيزبـي دميوكراتيـان لةئةنكـةرة      

 (.0/79دامةزراند ) 0906لةكانووني دووةمي ساَلي 
ةتوركيا زةنطيَك بـوو بـؤ دامةزرانـدنى ضـةندين حيزبـي      دامةزراندني حيزبي دميوكراتي ل

دةيـةها حيزبـي سياسـي     -كـةمرت لةسـاَليَك   -سياسيي ديكة، ضونكة لةماوةيـةكي كةمـدا   
 بضووكء طةورةي خاوةن مةيلء بؤضووني جياجيا، دامةزران، طرنطرتينييان ئةمانة بوون:

ــي تــورك: لــة-0 كاروضــاالكيية  دامــةزرا، لــي0960َي ئايــاري ســاَلي 09حيزبــي الديَ
سياسييةكاني لة ئةستةمووأل دةسيت ثيَكرد، بةآلم زؤري نةخايان دةرطاكاني داخست بؤ ئةوةي 

 0901لة دواييدا ئةندامةكاني بضنة ناو حيزبة تازةكةو بة هةمان ئةو نـاوةي كـة لـة سـاَلي     
 دامةزرا.
ــاوة زيــاتر لــة) -1 ( حيزبــي سياســي دامــةزرا، 0حيزبــي سوسياليســيت تــورك/ بــةم ن

ي 06بةهيَزترينيان ئةو حيزبة بوو )ئةسعةد عاديل موسـتةفا جـاب ئؤةَلـوء هاوةَلـةكاني لـة     
دايامنةزرانـد، لـَي ئـةو حيزبـة بـة ثرِووثاطةنـدةكردن بـؤ كؤمؤنيسـيت          0960ئاياري سـاَلي  

ــك كــة ) ( ســاَلي خايانــد، تؤمــةتباران بــةرةَل  كــران، 8تؤمــةتباركرا، دواي دادطاييكردنيَ
 داخرا. 0901حيزبةكة  لةساَلي 

حيزبي كريَكارانء جوتياراني تورك/ ئةم حيزبة دكتؤر شةفين حوسين دميري )سـكرتيَري  -1
ــةكاني لــة   0960ي حــوزةيراني ســاَلي 11طشــيت حيزبــي شــيوعي نهــيَين تــورك(ء هاوةَل

ــةآلم    ــوون، ب ــة ب ــاَلي حيزبةك ــور( زماحن ــاري )مجه ــة(ء طؤظ ــد، رؤذنامــةي )نيااب دايامنةزران
 بي ناوبراو بة ثرِووثاطةندةكردن بؤ شيوعيةت بووة هؤي قةدةةةكردني.تؤمةتباركردني حيز

حيزبي نةتةوة/ بة سةرؤكايةتي مارشال فةوزي ضةقماق دامةزرا كة يةكيَك لة هاوةآلني -6
مستةفا كةماألء بةرثرسيَكي سةربازي طةورة بوو، هةروا لةدامةزريَنةراني ئةم حيزبة عومسـان  

ون. ئةو حيزبة بانطةشةي بؤ يةكيَيت نيشتمانيء ريَزطـرتن لـة   بولوك باشيء حةسةن دةجنةر بو
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ثريؤزيية ئاينييةكانء برِوابوون بة شؤرِشةكاني كةماليزم دةكرد، رؤذنامةي )سةباح( زماحنـاَلي  
 بوو. 0968ي تةموزي ساَلي 11حبزب، ميَذووي دامةزراندني 

حيزبـة شـيوعيية توركييـة     حيزبي شيوعي نهييَن توركيا/ ئةم حيزبة بة دريَذةثيَدةري ئـةو -0
 .دامةزراو كوردةكان ريَذةيةكي زؤريان لة نيَو ئةندامةكاني ثيَك ديَنا 0911دادةنرآ كة لة ساَلي 

ــذاردني ســاَلي   ــةي دةنطــةكاني لةهةَلب ــي دميــوكراتي زؤرين ــة  0960هةرضــةندة حيزب ب
ة كؤمـةَليَك لـةو   دةستنةهيَنا، ضونكة لة دةستثيَكي دامةزراندنيداء لةبةر ئةوةي برييت بوو ل

بريؤكراتييانةي لة حيزبي طةلي كؤماريء سةرؤكةكةي عيسمةت ئينؤنؤ جياببوونـةوة، بـةآلم   
بة زؤرينةي دةنط سـةركةويَت بةسـةر حيزبـي طـةلي      0901تواني لة هةَلبذاردنةكاني ساَلي 

كؤماري دا، بةوة  قؤناةيَكي نـوآ لـة ديكتاتؤرييـةتي تاكـة حيـزب بـؤ ماوةيـةكي كـةم         
ضرايةوة... لةو ماوةية  ئازادي رؤذنامةطـةري فةراهـةمء حيزبـي تـازةء ئؤثؤزسـيؤن      هةَلثيَ

سةريان هةَلدا، وةليَ سةركةوتين حيزبي دميوكراتي وةرضـةرخانيَكي سياسـي ثيَشـكةوتنخواز    
نةبوو، بةَلكو رواَلةتيَك بوو لة رواَلةتةكاني ئارةزووي نويَخوازيي ثا  كةَلةطايةتي تاكة حيزب 

ارةكة سةدةيةك دريَذةي كيَشا، سةررِاي ئةوة  ليَبوردني سياسي طشيت دةركـردء  كة ثرت لة ض
هةنديَ لةو ياسايانةي هةَلوةشاندةوة كة حيزبي طةلي كؤمـاري دةريكردبـوون، هـةروا بـانطي     
نويَذةكاني بة زماني عةرةبي طةرِاندةوة، كة ثيَشرت حيزبي طةلي كؤماري ياسايةكي دارِشـتبوو  

 (.0/87ركي بدريَن )ئةو بانطانة بة تو
بةو كؤمارة دادةنرآ خةوني كوردي وةديهيَنابآ  (7)ئةطةرضي كؤمارة كوردييةكةي مةهاباد

بة درَيذايي خةباتء قوربانيدانيان لةماوةي سـآ هـةزار سـاَلي رابـوردوودا، بـةو ثَييـة بـووة        
يَزةكةي ئةم يةكةمني دةوَلةتي كوردي بة ضةمكة سياسيية نويَيةكةي، بةآلم ئاكامة كارةساتئام

كؤمارة دميوكراتيية ساَليَك ثا  دامةزراندني، بزوتنةوةي طةلي كوردي لةسةرتاثا كوردسـتان  
رووبةرِووي ناهوميَديء هةناسة سـاردي كـردةوة بـة تايبـةت دواي لةسـيَدارةداني ريَبـةراني       
ي كؤمار: قازي حمةمةدء هةظاَلةكانيء ثةنابردني مةال مسـتةفاي بـارزانيء ئةنـداماني ثـارت    

دميوكراتي كوردستان بؤ يةكيَتيي سؤظييَتء مةَلبةنـدةكاني سـةركردايةتي شؤرِشـي كـورديش     
 دووبارة طةرِانةوة عيَراق.

                                                           

بةَلكو رِاستيةكةى كؤمارى كوردستان لة مهاباد.)وةرطيَرِ و  -بة هةَلة دةوترىَ كؤمارى مهاباد -7
 ثيَداضؤرةوة(
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ناوضةي كوردستاني توركيا لةدواي ئةو شةرِء شؤرِة خويَناويء توندانـةي تيـادا قـةومان،    
ئةشـكةوتء   نيمضة ضؤَلءهؤأل مايـةوة، لَيـرةدا ئـةو كوردانـةي مـابوون ثـةنايان بـردة بـةر        

ثةناطاكان، يان بةرةو لوتكةي ضياكان، بةشيَكي زؤريشيان لةتاراوطـة لـة رؤذئـاواي ئـةنادؤأل     
ذيانيان بةسـةر دةبـرد. بـةآلم بـة كؤتاييثَيهَينـاني شـةرِي دووةمـي جيهـانء ئـةو شـةثؤلة           

نـة  دميوكراتييةي دواتر باَلي كيَشاو هةروا جارِداني جيهانيي مايف مرؤظ ، هةموو ئـةم فاكتةرا 
بطيَرِدريَنةوة بؤ  0968حكوومةتي توركيايان ناضار كرد، كوردة راطويَزراوةكان لةزستاني ساَلي

ناوضةكاني خؤيان، ئةمة  وايكـرد نةهامةتييـةكانيان سـةختء زيـاتر بـن، ضـونكة لـةوآ        
(. 0/116ذمارةيةكي زؤريان بةهؤي برسيَيتء سةرماء قاتء قرِييةوة طيانيـان لةدةسـت دا )  

مسان مةتة( نووسةري رؤذنامةي سؤن ثؤستة كة لةئةسـتةمووأل دةردةضـوو، رةوشـي    بةرِيَز )عو
وةهـا وةسـث    0968كوردستاني توركياي لةثا  سةردانةكةي بؤ ناوضةكة لةنيسـاني سـاَلي   

كردووةء دةَليَت:)) لةم ناوضة ثانء بةرينة كة لة قاالن )دةرسـيمي ثيَشـوو(ةوة تـا كيَوةكـاني     
ورِامةوةء لةطةأل خةَلكةكةي قسـةم كـرد، طوتيـان ئيَمـة لـةباجطرء      ئارارات دريَذ بؤتةوة، سو

جةندرمة بةوالوة ضاومان بة كاربةدةستاني تورك نةكةوتووة. ضونكة ليَرة نة ريَطةيةكي قريتاو 
هةيـة، نـة ثردَيـك رؤنـراوة، قوتاخبانــةء حوجرةكـانيش داخـراونء ناوضـةكة خاَلييـة لةهــةر         

يت، كشتوكاَليش وا داروخاوة بة شـيَوةيةك دانيشـتوان   خةستةخانة ياخود بنكةيةكي تةندروس
بذيَوييان تةنهاو تةنها لةسةر لةوةرِاندني بزنة.. لةوالشةوة ئةو طوندانةي بةسةر تةثؤَلكةكانةوة 
بنيات نراون لةحاَليَكدان مـرؤ طريـاني بؤيـان دَيـت. بةرثرسـيارَييت ئـةم ذيانـة سـةرةتاييء         

ة ئةستؤي ئـةو دةزطـاء دايـةرة حكوومييانـةي اليف ئـةوة      نامرؤييةي خةَلكي تيَدان، دةكةويَت
 (.0/110ليَدةدةن طوايا ئةوان ضاكسازي لةبارودؤخةكان دةكةن )
ثرنسـيثي )ترؤمـان(ى جـارِداء     0967كاتيَك وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا لةساَلي 

ة خـؤ،  تيادا بةرطري ئةمريكاي لةو رةوشانةي لةهةريـةك لـةتوركياء يؤنـان هةيـة، طرتبـوو     
ضـوونة ريـزي ثـةمياني     0901توركياء يؤنان بة ثشتبةسـنت بـة ثرةنسـيثي نـاوبراو لةسـاَلي      

ئةتَلةسييةوة )ثةمياني ناتؤ(، توركيا ضةند يةكةيةكي سةربازي نارد بؤ بةشداريكردن لةشـةرِي  
ؤ كؤريا، بةم كارةشي بووة بةشيَك لةناوضةي ذيَر دةسةآلتي رؤذئاوا، نةخوازة دواي هةوَلداني بـ 

لةنيَوان خؤيء عيَراقء ئيَرانء ثاكسـتانء دواي ئةمـة    0900بةستين ثةمياني بةةدا لةساَلي 
توركيا ضةندين رؤَلي طيَرِا لةسةر هـةردوو ئاسـيت ناوضـةكةء نيَودةوَلـةتي لـةدذي بزوتنـةوة       
رزطارخيوازييةكانء دةوَلةتةكاني جةمسةري سؤشاليسيتء كة هةَلمةتي ثرِؤثاطةندةى ثيادة كرد 
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( سـاَلة   كـة   01امبةر بة كؤمؤنيسيتء ئةطةري فراوانبووني سؤظيَت. جيـاوازيي ئـةو )  بةر
لةميانةيدا هةردوو سةرؤك )بايار(ء )مةندةريس( دةسةآلتي سةرؤكايةتي توركيايـان طرتبـووة   
دةست، ئةوة بوو: ئةم دووانة سياسةتيَكي راسرتِةوي توندرِؤيان لةناوةوةي توركيـا ثيـادة كـرد    

بوو لةهةموو عورفيَكي ئةو فةلسةفة ئةتاتؤركييةي مستةفا كةماأل دايرِشتبوو ء تةنانةت دوور
 بة بناةةيةكي دادةنا لةبناةةكاني كؤماري توركياي تازة دامةزراو.

لةبةر ئةوةي كورد لةتوركيا ليَى قةدةةة كرابوو هةر كؤمةَلةء حيزبيَك بؤخؤي دامبةزريَنآ، 
ليَى حـةرام بـوو، بؤيـة لـةو      0911ي ياساي ساَلي بةَلكو نووسينيش بة زماني كوردي بة ثيَ

سةروبةندة كوردي توركيا روويانكردة خةباتي سياسـيء رؤشـنبريي بـؤ وةديهيَنـاني ئاماجنـة      
نةتةوةييةكانيان لةضوارضيَوةي ئةو حيزبة سياسـييانةي دامـةزران دواي ئـةوةي توركيـا فـرة      

رؤشــنبريييةكانء لاــةكانيان  حيزبــي ثةســةند كــرد. روونــاكبرياني كــورديش لــةدةوري يانــة
لةرؤذهةآلت )ناوي فةرمي بوو بؤ كوردستاني توركيا دواي سـاَلةكاني ثـةجنا( كؤبوونـةوة بـؤ     
دةركردني ئةو طؤظارانةي خزمةتي ئاماجنةكانيان دةكةن. بؤ منوونـة: نووسـةري كـورد مووسـا     

ي دةدا بـة  عةنتةر طؤظاري )وآلت(ي دةركـرد كـة طؤظـاريَكي ثيَشـكةوتووخواز بـوو، بايـةخ      
بزوتنةوةي رزطارخيوازى لةجيهاني سيَيةم بة ثلةي يةكةمء هـةروا بـة دؤزة نةتةوايةتييـةكاني    
طةلي كورد. نووسةري ثيَشكةوتووخوازي توركيش )يةشار نـابي( خـاوةني طؤظـاري )وارلـن=     

ضـاالكييةكي بةرضـاوي نوانـد بـؤ دامةزرانـدنى يـةكيَيت        0909وجود(ي بوونيزمي لةساَلي 
ئةو يةكيَتيية دامبـةزريَنآء يـةعاووب قـةدري قـةرا      0901توركء توانيي لةساَلي  ئةديباني

عومسـان بــووة سـةرؤكي يةكيَتييةكــةو كؤمـةَليَك لةئــةديبء روونـاكبرياني كــورد لــةدةوري     
ي تشـريين يةكـةمي سـاَلي    19كؤبوونةوة، ثيَشرتيش نووسةري ضة  حيكمةت قويلجيملي لة

ــد  0960 ــتمان(ي دامةزران ــي )نيش ــةكاني  حيزب ــة لةهةَلبذاردن ــةم حيزب ــك ئ  0907ء كاتيَ
ــرد، ) ــدارييان ك ــةتي    61بةش ــة تؤم ــريانء ب ــة ط ــة ك ــوردي حيزب ــداماني ك ــة  لةئةن ( ك

ي كـانووني يةكـةمي سـاَلي    11كؤمؤنيستييةوة رةوانةي دادطا كران. ئةو حيزبة لةريَكةوتي 
دامة كوردانةي كـةوا  بة شيَوةيةكي كاتي ضاالكييةكاني ليَ قةدةةة كرا. بةآلم ئةو ئةن 0907

 0901ي مايسـي سـاَلي   17ء ثا  كوودةتاكـةي  0900ي ئاداري ساَلي 1دةسطريكرابوون لة
(. حيزبي )نيشتمان( بانطةشةي دةكرد بؤ ثةسةندكردني سـرتاتيذييةتي  01/601بةرةَل كران )

ةتيء )دميوكراتي شؤرِشطيَرِي(ء ثيادةكردني ضاكسازيي كشتوكاَليء هةَلوةشاندنةوةي دةرةبةطاي
 سةررِاي ثيَرِةوكردني ثيشةسازي تةكنيكيء رةتكردنةوةي ثةميانة سةربازييةكان.
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ثَيشَيلكارييةكاني حيزبـي دميـوكراتي بةرامبـةر ئـازاديي رؤذنامةطـةري لـة سـةروبةندي        
طةيشتنة ضَلةثؤثةء ئةوةندةي نةمابوو ئـةم حيزبـة ببيَتـة     0900مانطرتين قوتابيان لةساَلي 

بـؤ دةسـتيَوةردان    0907ةسـيت ئيمثريـاليزمي ئـةمريكاوة لةسـاَلي     ضرِنووكي ثشـيلة بـة د  
لةكاروباري ناوخؤي سوورياء هيَندةشي نةمابوو خؤي تووشي دةستيَوةرداني سـةربازي بكـات   

بـؤ بـةرطريكردن لةثـةمياني نـاتؤو      0908ي تةمووزي سـاَلي  06لةعيَراق دوابةدواي شؤرِشي 
ذي بةنـدكراوةكان بـة ئةشـكةجنةو ئازاردانيـانء     ضةندين تاواني وةحشيطةرانةشي ئةجنامدا لةد

ــاَلي    ــةردوو س ــدكاران لةه ــاندةرانء خويَن ــةكردن لةخؤثيش ــةدةرجنامي  0901-0909تةق ل
هةَلثــةكردن بــة دواي بةرذةوةندييــة تايبةتييــةكانء بــؤ بــةرطريكردن لةسياســةتي ئــةمريكا 

 0909وةمـي سـاَلي   ي تشريين دو00( هزرظاني زانكؤييء رؤشنبري لة76لةناوضةكة، لةورِا )
( هزرظاني كـورد بـوون هـةموويان درانـة دادطـا بـة تؤمـةتي        69دةستطري كرد، لةنيَوياندا )

بانطةشةكردن لةميانةي نووسـينةكانيان بـؤ جوداخـوازىء ثالنطيَـرِان لـةثيَناو دامةزرانـدني       
ســـاأل حـــوكم دران. ئـــةو قوتابييانـــة   06-1دةوَلـــةتي كـــورديء هةريةكـــةيان بـــة 

دةسطريكران، ذمارةيةكي زؤريان قوتابي كورد بوون،  0901ةكاني ئاداري ساَلي لةخؤثيشاندان
بةتايبةتى لةوياليةتةكاني: هةكاريء ئةرزرومء سعردء مةالتيةء ئةنكةرة. جطة لةوة  كورد 
ــدارييان       ــتةمكاري بةش ــةركوتكردنء س ــةدذي س ــورك ل ــةلي ت ــةباتي ط ــيَوةي خ لةضوارض

ةموو جؤرة خةباتيَك كـردووة كـة لـةئاكامي ئـةوةدا     لةخؤثيَشاندانء مانطرتنء ثةناطرييء ه
 رووي دا. 0901ي مايسي ساَلي 17بزوتنةوةكةي 

( هاوآلتييـان  01رؤذنامـةكاني توركيـا، هـةواَلي طـرتين )     0901ي نيساني ساَلي 06لة
ب وكردةوة بة تؤمةتي ))هةوَلدان لةثيَناو دامةزراندني دةوَلةتيَكي كوردي بة دابرِيين بةشـيَك  

تماني بةنرخي توركيا، لةورِا دادوةري طشيت كؤماري داواي دةركردني برِيـارى حـوكمي   لةنيش
لةسيَدارةداني كرد بةرامبـةر بـةو تؤمةتبارانـةي كـة زؤربـةيان روونـاكبريء رؤذنامـةنوو ء        
قوتابيء ذمارةيةكيش كريَكاريان تيـابوو، بـةَلكو ئـابووريزانيَكي ناسراويشـيان لـةناودا بـوو       

ــ ــواني زانك ــؤ    لةدةرض ــوو ب ــي واب ــةوتنيَكي سياس ــة وةك تيَك ــةو تؤمةت ــؤربؤن..(( ئ ؤي س
حكوومةتةكةي عةدنان مةندةريس، ضونكة لةكاتيَكدا حكوومةت داني نةدةنا بة بووني كورد 
لة توركيا، كةضي بة زماني خؤيء بة شيَوةيةكي رةمسي بـ وي دةكاتـةوة كـة بزوتنةوةيـةكي     

ة كة بؤ ماوةي ضارةكة سةدةيةك ثةردةي لـة سـةر   كوردي ريَكءثيَك لةوآلتدا هةية، دواي ئةو
 دادةثؤشيء حاشاي ليَ دةكردء ضةندين مومارةسةي شؤفيَين لةدذي بةكار دةبرد.
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 بةشي ضوارةم
 كوردو كؤماري دووةمي توركيا
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شؤرِشـيَك نـةبوو بـة مانـا وردو راسـتةقينةكةي ئـةم        0901ي مايسي 17كوودةتاكةي 
نةرِةتيء طةورةي لةتوركيا ئةجنام نةدا، ليَ كوودةتايش نةبوو بـةو  واذةية، ضونكةطؤرِانكاريي ب

ضةمكة باوةي ئاماجني تـةنها طـؤرِيين دةمءضـاوو سـيماكان بَيـت، ضـونكة ئـةو ))كؤميتـة         
يةكَيتيية نيشتمانييةي(( كوودةتـا سـةربازييةكةي بـةرثا كـرد، طوزارشـيت لةضـينة بـؤرذوا        

كرد لةدواي كراوةيي ئابووري لةسةر رؤذئاوا كـةوا  ثيَطةيشتووةكاني نيَو كؤمةَلطةي توركي دة
بة سةخاوةتةوة كؤمةكي داراييء ئابووري طةورةي ثيَشكة  بة توركيا كرد بـة تـةرحيَكي وا   
توركيــا جؤريَــك لةطةشــةي ئــابووريء ثيشةســازيء كؤمةآليــةتي بــةخؤوة بــيين كــة ضــيرت 

ي مـايس  17ة بزوتنةوةكـةي  بارودؤخةكاني جاران لةطةأل ئةم طةشةكردنةدا نـةدةطوجنان، بؤيـ  
دةســتيداية كؤمــةَليَك ضاكســازي بــؤ ئــةوةي كؤَلةطــةكاني ضــينة بــؤرذوا ثيَطةيشــتووةكان  
بضةسثيَنآ. بؤ منوونة حكوومةتي كؤميتةي يةكيَيت نيشتماني دةستووريَكي نويَي دانا زامين 

بـة ضـة ء   ثراكتيزةكردني ئازاديية دميوكراتييةكان بكاتء ريَطا بـدات بـة دامةزرانـدني حيز   
سوشياليستةكانء هةروا زامنكردني مايف مـانطرتنء دامةزرانـدني سـةنديكاء هةوَلـدان بـؤ      
كةمكردنةوةي دةسةآلتي دةرةبةط لةالديَيةكانء ئازادكردني بةندكراوو طرياوة سياسييةكان لةو 
ر هزرظانء قوتابيء الوانةي لةاليةن دادطاكانةوة حوكم دراون... بةآلم ئةم حكوومةتة بةرامبـة 

بة ثرةنسيثةكاني كـةماليزمء شؤرِشـة كؤمةآليةتييـةكاني بـة ئةمانةتـةوة مامةَلـةي كـردء        
مانةوةي خؤيشي لةنيَو ثةميانة سةربازيية دوذمنكارييةكان )ثةمياني ناتؤء سةنتؤ( هيَشـتةوة،  

ء 060بيَجطة لةمة  هيض طؤرِانكارييةكي بةسةر برِطةء مـادة فاشـيزمة سـتةمكاريةكاني    
ساي سزاكاني توركيا كة وةك ةشـيَري دميـوقليس وابـوون بةسـةر ئـازاديي      لةيا 001ء 061

رادةربرِينةوة لةتوركيا، نةهيَنا. بؤية دةبيين بة هيض شيَوةيةك دريَغي نةكرد لةطرتين ضةندين 
كة  لـةو هزرظـانء سياسـةمتةدارة ثَيشـكةوتووخوازانةي كـة داواي ثيـادةكردني هـةنطاوي        

رد، وةك: كشانةوة لةثةميانة سةربازييةكانء كلكايةتيي ئـةمريكاء  شؤرِشطيَرِانةي زياتريان دةك
 هةَلوةشاندنةوةي ئةو برِطةء مادة فاشيستييانة لةياساي سزاكاني توركيا .

لةطةأل ئةوةي حكوومةتي ))كؤميتةي يةكيَيت نيشتماني سةربازي(( دةسةآلتي داية دةست 
ي تشـريين يةكـةمي سـاَلي    00ة لـة ثياواني مةدةني لةدواي ئةو هةَلبذاردنة طشـتييانةي كـ  

بةرِيَوةضوو ء تيادا حيزبي طةلي كؤماري بردييةوة ثا  مانةوةي وةك ئؤثؤزسـيؤن بـؤ    0900
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( ساأل لةدةرةوةي دةسةآلت، بةآلم رةوشي سياسيء كؤمةآليةتي طةلي كـورد لـةم   00ماوةي )
( ئةنـدامي  11) ( ئةندام لـةكؤي 6وآلتةدا هيض طؤرِانكارييةكيان بةسةردا نةهات، ئةطةرضي )

حكوومةتةكةي ))يةكَييت نيشـتماني سـةربازي(( كـورد بـوون، ئـةوانيش: ئـةكرةم ئاجونـار        
لةسيوا ، موجيب ئاتاتلي لةئةرزروم، وةهيب ئةرسؤ لةئةرزجنان، كامل قةراوَلي لةكةسكاي، 

سيَل دواجاريش ئةم بةرِيَزانة بوونة ئةندام لةئةجنومةني ثرياني توركيا، ئةمة جطة لةجةمال طور
)كة ئةويش لةو برِوايـةدان كـورد بَيـت( بـووة سـةرؤكي كؤمـارء هـةروا )ئـةلب ئةرسـةالن          
توركيش(يش لةحكوومةتي كؤميتةي يةكيَيت نيشـتماني دةركـرا بـةهؤي بريوبـرِوا راسـرتِةوة      

 توندرِؤكانييةوة.
هةرضةندة حكوومةتي كؤميتةي يةكيَيت نيشتماني برِواي بة هزري سوشياليسيت هةبوو ء 

ربةي ئةندامةكاني لةئةفسةراني ثيَشكةوتووخوازء بطرة لةضةثةكانيش بوون، بةآلم نةيدةويَرا زؤ
دان بةوةدا بنآ لةتوركيا كيَشةيةك هةية بة ناوي كيَشةي كوردةوة، تةنانةت وتةبيَذي فـةرمي  
بةناو ئةم حكوومةتةوة ضةندين جار دووثاتي دةكردةوة كة ثيَويستة كيَشةكاني وياليةتـةكاني  

ذهةآلت ضارةسةر بكريَن، بآ ئةوةي ناوي كـورد بيَنـآ، بـةَلكو هيَنديَكيشـيان هةرِةشـةي      رؤ
لةناوبردني كوردييان دةكرد ئةطةر هةر جمءجؤألء بزوتنةوةيةك لةرؤذهةآلت بةرثا بيَت. لةبـةر  
طرنطي ئةم قؤناةة سياسيية لةتوركيا ضونكة زةمينةي لةباري رةخساند لةثيَش هـةموو ئـةو   

اسييانةي توركيا لةهةردوو دةيةي دواتر بةخؤوةي بيين، بؤية لةم سآ باسةي الي بزوتنةوة سي
 خوارةوةدا، بةم شيَوةية ليَي دةكؤَلينةوة:
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 باسي يةكةم
 1691دةستووري ساَلي 

 

ئةجنومةنيَكي دامةزريَنةري ثيَكهيَنا بؤ داناني دةسـتووري   0901ي مايسي ساَلي 17بزوتنةوةي 
ي هةَلوةشاندةوة، ضونكة مادةكاني لةطةأل بارودؤخي سةردةم 0916ري ساَلي وآلت ثا  ئةوةي دةستوو

نةدةطوجنان. لةناو ئةجنومةنةكة ناكؤكي توند رووي دا هةرضةندة لةسةر بنةماي حيزبي دانةمـةزرابوو،  
بةَلكو ذمارةيةكي زؤر لةدادوةرو ثاريَزةرو ثةرلةمانتارء رؤذنامةنوو ء هزرظانء سـةنديكاكاري لـةخؤ   

لةسـةر دوو جةمسـةر    -لةدواين رؤذةكاني ئامادةكردني دةسـتوور  –وو، تةنانةت مشتءمرِةكان طرتب
( وةك: مَلكداريء خؤماَليكردنء 6/710بةرِيَوة دةضوون نةخوازة لةتاوتويَكردني كيَشة سةرةكييةكاني )

كـة هاوبةنـدة بـة    (ي دةسـتوور  1ثالندانانء ثةرِةثيَدان. بةآلم طفتوطؤكان لةكاتي ليَتويَذينةوة لةمادة )
(، دارِشتين 6/711شيَوةي دةوَلةتء ضةمكة سياسييةكةيةوة فرة توند بوونء كاتيَكي زؤريان خاياند )

ئةم مادةية، دةقةكةي بةم شيَوةية بوو:))توركيا، كؤماريَكي دميوكراتي سوشياليسيت عيلمانيية(( ليَرةدا 
ورةي نيَـوان ئةنـداماني ئةجنومـةني    بووة هؤي ناكؤكي طة Sosyalشرؤظةكردني واذةي سوشياليسيت 

دامةزريَنةر، ضونكة موحافيزكارةكان ثيَيان وابوو ثرنسيثيَكي تيَداية توندرِؤيي ضـةثي ليَدةكةويَتـةوة،   
هةرضي ضةثةكانيش بوون جةختيان لةوة دةكرد كة ئةم بريؤكةية واتة: سوشياليسيت بة واتاي دادوةريي 

ي دةوَلـةت. دةرةجنـام ريَككـةوتن لةسـةر ئةمـةي كـة       كؤمةآليةتي ديَـت، نـةوةك سوشياليسـتبوون   
سوشياليسيت ياني ئةو دةوَلةتة كؤمةآليةتييةي كة برِواي بة مايف مرؤظ هةيةء ياسـا تيَـدا سـةروةرةء    

 زامين ثيادةكردني ئازاديية طشتييةكان دةكات بةثيَي ضةند كؤتبةنديَكي دياريكراو.
ي كرابـوو بـؤ دانـاني بنـةماكاني سيسـتميَكي      ئةركي ئةجنومةني دامةزريَنـةر لةسـةرتاوة ديـار   

دميوكراتي ثشت ببةستآ بـة مـايف مـرؤظء ئازادييـة طشـتييةكانء هـةروا بـة هـزري سوشياليسـيت          
دةسـتووري سـاَلي    -كؤمةآليةتي بةرةو ئاقاريَكي ثةرةسـةندوو. ليَرةشـدا دةسـتووري نـويَي توركيـا      

ي ئــازاد لةتــةك ريَطــرتن لــةقؤرخء جــةخيت كردؤتــة ســةر خاوةنــداريَتيي تــاكء كيرَبِكيَــ -0900
مؤنؤثؤَلكردن بة مةرجيَك لةسةر حيسابي هةولَء ماندووبووني ئةوانيرت نةبيَت، بؤيـة ئـةو فؤرمانـةي    
دارِشــت كــة زامــين مــايف كريَكــارانء جوتيــاران دةكــةن، وةك بةشــداربووني كريَكــاران لــةقازانجء 

رةكان بةسـةر جوتيارانـدا بـةو شـيَوةيةي     دابةشكردني زةويءزاري زياد لةئاتاجي خـاوةن مَلكـة طـةو   
بةدي بيَت لةثيَناو ثةرةثيَداني نةتةوةيي بـة ريَطـةي    Welfare stateبريؤكةي دةوَلةتي خؤشطوزةران 
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بةو ثيَيةي دةوَلةت دةزطا تاكة كةسيية خاوةن قازاجنة طشـتييةكان خؤمـاَلى    TPDدةزطاي ثالندانان 
بكات يان ئةركي خؤيان بةجآ نةطةيـةنن، لةبةرامبةريشـدا    بكات لةحاَليَكدا بةكاربردن )ئيستيغالل(

هةر دةزطايةك ض حكوومي يان مَلكي دةوَلةت بيَت لةتوانايدا نةبآ ئةو ئاماجنانةي وةدةست بيَنآ كـة  
 (.6/770لةياسا ثيَرِةوكراوةكاندا جةختيان لةسةر كراوة، ئةوا دةفرؤشريَنة كةرتي تايبةت )

جياكردنةوةي دةسةآلتةكانيشي ثةسند كرد و وايكرد دةسـةآلتي   بريؤكةي 0900دةستووري ساَلي 
دادوةري بة تةواوي سةربةخؤ بيَتء رِيَطة نةدرآ بة طواستنةوةي دادوةران يان خانةنشينكردنيان تـةنها  
بة ئارةزووي خؤيان نةبيَتء مووضةي باشيشي بؤيان برِييةوة. هةرضي دةسةآلتي ياسادانانيشة، ئةوا بـة  

مةني طةورةي نيشتماني توركةوة ثيادة دةكريَت، ئـةو ئةجنومةنـة  بـرييت بـوو لـةدوو      رِيَطةي ئةجنو
( كـورد هـةبوون   16كة  بـوو لةنيَويانـدا )   081ئةجنومةن: ئةجنومةني ثريان، ذمارةي ئةندامةكاني 

( كةسـيان بـة هةَلبـذاردني نهـييَن     001/ئةلبوم(، لةكؤي ئةوانة )0) 0900لةهةَلبذاردنةكاني ساَلي 
ــتة ــاريش )  راس ــةرؤكي كؤم ــي س ــذيَردريَن، كةض ــاقوآلني  00وخؤ، هةَلدةب ــةثياو م ــايةتي ل ( كةس

كؤمةآليــةتيء سياســيء بريمةنــد لةوانــةي خزمــةتي بةرضــاويان بــة كؤمةَلطــةي تــوركي كــردووة  
( كةسييةكةي كؤميتةي نيشـتماني وةك  08دامةزريَنيَت، لةناو ئةجنومةنةكة، لةكاتيَكدا حكوومةتة )

( ئةنـدام  601هاتة ناو ئةجنومةني ثريان. ئةجنومةني نويَنةرانيش ثيَكهاتووة لـة)  ئةندامي هةميشةيي
ي 00بة شيَوةي نهييَن راستةوخؤ هةَلدةبذيَردريَن. لةيةكةمني ئةجنومةني هةَلبذيَردراوي تـورك كـة لـة   

ةم ئـ  0900( ئةندامي كوردي تيابوو، لةثاشان لةهةَلبذاردنةكاني ساَلي 69تشريين يةكةم ئةجنامدرا )
 /ئةلبوم(.0( ئةندامي كورد )00ذمارةية سةركةوت بؤ )

لـةخؤي   0900لةثيَناو زامنكردني هةموو ئةو ثرةنسيثة بنةرِةتييانةي كة ياساي سةرةكي سـاَلي  
 ( دادطاي سةرةكي دامةزران، ئةوانيش:1طرتبوون، ضةند دةزطايةكي دةستووري لةشيَوةي )

ياسايانةى كة حكومةتةكان دةريان دةكـةن و هـةر   دادطاي دةستوور، بة دةستوورى كردنى ئةو -0
(ة هـةَليان دةوةشـيَنيَتةوة يـانيش لةطـةأل     0900ياسايةك ثيَضةوانةي مادةكاني دةسـتووري سـاَلي )  

نيَوةرِؤكء دةقةكةيدا ناطوجنآ، لةورِا هةر تاكء ريَكخـراوو حيزبَيـك بـؤي هةيـة داوا بـؤ بـةردةم ئـةم        
ومةتـةي ئـةم ياسـايةي دةركـردووةء برِيارةكانيشـي قـةتعيء       دادطاية بةرز بكاتةوة لةدذي ئـةو حكو 

 مولزةم دةبن.
دادطاي شوورا: دةرِوانيَتـة سـكاآلي تـاك يـان دةزطاكـان لـةدذي ئـةو برِيـارة كارطيَرِييانـةي          -1

حكوومةت كة تاكةكان ثيَيان واية ناهةقييان تيَدايـة بةرامبـةر بـة مافـةكانيان لةهـةموو روويـةكي       
رِا تاك ياسابةندييةك )حةسانةت(ي هةية دذي ستةمي دةوَلةت نةوةك دةوَلـةت   ذيانةوة، ضونكة لةوآ



 111 

حةسانةي هةبيَت بةرامبةر بة رةخنةء طازاندةي تاك لةسةر كردةوة نارِةوا يان ناياساييةكاني دةوَلـةت.  
لةبةر ئةمة سيستةمي دةستووريي توركيا بريؤكةي ناياساييبووني ئةو فةرمانة ئيدارييانـةي ضةسـثاند   

ة حكوومةتةكاني توركيا دةرياندةكةنء حوكمي ياسايان هةية. ضونكة هةموو ياسـايةك بـؤ ئـةوةي    ك
شةرعييةت وةربطرآ، ثيَويستة ثةرلةمان برِياري لةسةر بدات، ئةطينا باتألء نامولزةم دةبيَت، دةبـيين  

ء تاكيدي كردةسـةر ئازادييـة سياسـيء هـزريء زانسـيتء هونـةري       0900كاتيَك دةستووري ساَلي 
(، ئـةوا ضـةند   10ء 11ئايينييةكانء مايف كؤبوونةوةء مانطرتنء خؤثيشاندان )برِوانة هةردوو مادةي 

( بؤ ئةو سنوورانةي طةرةكـة رِةضـاو بكـريَن لةمومارةسـةكردني ئـةو      00ثيَوةريَكي وردي دانا )مادة:
يتء ئازادييانة وةك: بةرذةوةنديي طشـيتء عـورفء نـةريتء ئادابـة طشـتييةكانء سيسـتةمي طشـ       

عةدالةتي كؤمةآليةتيء مايف ئابووريء ئاسايشي نةتةوةيي لـةثيَناو ثيـادةكردني ئـةو ئازادييانـة بـة      
شـــيَوةيةكي تةندروســـتء بـــة طـــويَرةي نؤرمـــةكاني دميـــوكراتي لةضوارضـــيَوةي ضـــةمكيَكي  

 ثيَشكةوتوخوازانةي ذياني سياسي.
 0900ةدةسـتووري سـاَلي   ل01خانةي شةرةيف رؤذنامةطةريء ميديا: هةرضةندة دةقي مـادة ) -1

تاكيد لةوة دةكات كة هةر تاكيَك مافء ئازاديي خؤي هةيةء نـاكرآ دةسـتيان لـيَ هـةَلبطريآ يـان      
هةَلبوةشيَنريَنةوة ضـونكة ياسـابةندييةك )حةسـانةت(يَكي وةهـاي هةيـة طةرةكـة دةوَلـةت زامـين         

رضيَوةيةكي طشـتيان بـؤ   ضوا 60ء 00مومارةسةكردني بة شيَوةيةكي ثيَويست بكات، ئةوا مادةكاني 
ضؤنييَت ثيادةكردني ئةو مافء ئازادييانة دانا بة فةراهةمكردني زةمانةت بةرامبـةر بـة تويَذينـةوةي    
زانسيتء ئازاديي رؤذنامةطةريء رِادةربرِين، ليَرةشدا هةر تاكيَك بـؤي هةيـة بـةبآ مؤَلـةتي بـةرايي      

يت نيشـتماني ياسـايةكي نويَيشـي بـؤ     دةوَلةتء بةبآ سانسؤر رؤذنامة دةربكات. حكوومةتي يـةكيَ 
دةركرد، بـة   0900ي كانووني دووةمي ساَلي 6رؤذنامةطةري )ياساي رؤذنامةطةريء ئازاديي هزر( لة

طويَرةي ئةو ياساية ئازادييةكي رةهاي داية رؤذنامةطةريء مافء دةسكةوتي طةورةي بـؤ كريَكـاراني   
لـةوةي ئـةو مـافء دةسـكةوتانة بـؤ خـاوةن       ضاثةمةنيء نووسةراني رؤذنامةكان وةدةست هيَنا بـةر  

رؤذنامة وةدةست بيَنآ. سـةررِاي ئـةوة  ياسـاي ثرةنسـيثة رةوشـتييةكاني ثيشـةي رؤذنامةطـةري        
دارِشتء بة طويَرةي ياساكة هـةر رؤذنامةنووسـيَك بـةَليَن دةدا ثابةنـدي      0900ي ئاداري ساَلي 00لة

ان لةكةسايةتيية رِةمسيء نارِةمسييـةكانء لةبـةر   رةوشيت با  بيَت بةرامبةر بابةتةكانيانء رةخنةطرتني
رؤشنايي بريؤكةي ئةم ياساية خانةي شةرةيف رؤذنامةطـةريء ميـديا دامـةزرا كـة وةكـو دادطايـةكي       
رؤذنامةنووسي دانرا بؤ سةثاندني سزاي دارايي بةسةر ئةوانـةي سةرثيَضـي لةياسـاي رؤذنامةطـةريء     

 (.0/011ةكةن )بنةما رةوشتييةكاني ثيشةي رؤذنامةنووسي د
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، حكوومـةتي توركيـا ياسـاي    0900( لةدةستووري سـاَلي  01بة ثشتبةسنت بة دةقةكاني مادة )
دةركرد، بة ثيَي ئةم ياساية دةزطاكـةي كـرد    0906بؤ ساَلي  109دةزطاي راديؤء تةلةفزيؤني ذمارة 

 دةربـرِيين رِاء  بة دةستةيةكي طشيت سةربةخؤ دوور لةدةسةآلتي دةوَلةت، بةو ثيَية ئؤثؤزسـيؤن مـايف  
ثةخشكردني ثرِؤثاطةندةي هةَلبذاردني هةبيَت بة ريَطةي ئةم دةزطايةوة بة كاتيَكي يةكسان لةطةأل ئـةو  

 كاتء ماوةيةي دةزطاكة بؤ حيزبي دةسةآلتدار دةيرِةخسيَنآ.
 0901ياساي دةزطاي ثالنداناني دةوَلةت كة حكوومةتي كؤميتةي يـةكييَت نيشـتماني لةسـاَلي    

هةرضةندة جةخت دةكاتـة سـةر زةروورةتـي طرنطيـدان بـة ثةرةثَيـداني ناوضـةي رؤذهـةآلت          دايرِشت
)كوردستاني توركيا( تا بطاتة ئاسيت ناوضة ثيَشكةوتووةكاني ديكةي توركيا، وةليَ حكوومةتـة يـةك   

 دا، لـةم  0981لةدوايةكةكاني توركيا دريَذةيان بةسياسةتي ثشتطويَخستين ئةو ناوضانة تاوةكو ساَلي 
ياساي ثةرةثيَـداني ناوضـةي باشـووري     0981ي ئةيلولي ساَلي 01ساَلةشدا حكوومةتي كوودةتاكةي 

رؤذهةآلتي ئةنادؤَلي دةركرد، لةورِا حكوومةتةكةي ئوزال هةمان ريَضكةي طرتةبةرء ضـةندين ثـرِؤذةي   
 ثةرةثيَداني لةوآ دامةزراند.

دانـا بـؤ ئازادييـة طشـتييةكان كـة      سيستةميَكي نويَي  0900بةآلم ئةطةرضي دةستووري ساَلي 
(ةوة واتا لةجارِداني مةشرووتييةت )دةستوور(ةوة لةرؤذطاري عةبدوحلةميد بـة  0870توركيا لةساَلي )

خؤوةي نةبينيبوو، كة ئةويش ثاَلي داوة بـة هـزري هاوضـةرخء زةمانـةتي ثراكتيزةكردنـي دميـوكراتي       
ثيَشـكةوتووخوازدا... كةضـي ئـةو دةسـتوورة     لةتوركيا بةشيَوةيةكي با ء لةضوارضيَوةي ضةمكيَكي 

( خؤي طيَل كرد ئاماذة بدات بة بارودؤخي كورد لةتوركيا، ضونكة هـيض برِطةيـةك   0900)دةستووري 
لةمادةكاني تاكيد ناكاتة سةر مايف كةمة نةتةواييةكان، حكوومةتي كؤميتةي يـةكييَت نيشـتمانيش   

لةياساي سزاكاني توركيـا نـةهيَنا كـة     061ء 060بة هيض شيَوةيةك هةمواركردني بةسةر مادةكاني 
(يـش  001ريَطري دةكةن لةدامةزراندني ثارتة كؤمؤنيستييةكانء ثرِؤثاطةنـدةي رووخيَنـةر. مـادةي )   

لةهةمان ياسا ريَطة دةطرآ لةدامةزراندني حيزبة ئاينييةكانء ثرِؤثاطةندةي ئاييين بةرامبةر ئـايينزاء  
وة بة ثرِؤثاطةندةي رووخيَنةر دايانـدةنيَتء ياسـا حسـيَبيان بـؤ     طرووثة ئيسالمييةكانء بة هةمان شيَ

 دةكات.
هيَزة سياسيية ثيَشكةوتووخوازةكاني توركيا لةساَلةكاني شةستةوة تاوةكو ئـةمرِؤ تيَدةكؤشـن بـؤ    
هةَلوةشاندنةوة، يان هةمواركردني ئةو مادانة لةياساي سزاكاني توركياء لةم ريَطةيةدا هةزاران كةسـي  

 ن بوونةتة قورباني.بيَتاوا
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 باسي دووةم

 كوردو بزوتنةوةي ضةثِرةوي لةتوركيا
 

ي تشـريين دووةمـي سـاَلي    11عيسمةت ئينؤنؤي سةرؤكي حيزبـي طـةلي كؤمـاري لـة    
، جَلةوي دةسةآلتي طرتـة  0900ي تشريين يةكةمي ساَلي 00ء دواي هةَلبذاردنةكاني 0900

سـيَل(يش بـووة سـةرؤكي كؤمـار..     دةستء بووة سةرؤكي حكوومةتي توركيا، )جـةمال طور 
ئينؤنؤ كؤمةَليَكي ئيَجطار زؤر كيَشةوطرفيت ئابووريء كؤمةآليةتيء سياسي بؤ بةجآ مابوو، 

(.. ئـةوة بـوو   0/81سةرباري خؤثيشاندانء مانطرتنء ثةناطرييء فرة كيَشةو طريوطرفيت تر )
ر ب وبوونةوةء حيزبـي  ثشيَوي هةميسان دووبارة سةري هةَلدايةوةء حيزبةكانيش لةجاران زيات

نوآ ثيَكهاتن، هَينـديَكيان هـةَلطري بريوبـرِواي ضـة ء هَينديَكيشـيان هـةَلطري بريوبـرِواي        
ئيسالمي بوون. كيَشة ئابوورييةكانيش لةسؤنطةى سياسـةتي كراوةيـي لةثـةجناكان، روويـان     

( مليـار  1بة بـرِي )  0901لةثةرةسةندن كردء قةبارةي قةرزي بيانيش لةسةر توركيا لةساَلي 
 دؤالر ضووة سةر.

رووبـةرِووي   0900ي كـانووني يةكـةمي سـاَلي    10حكوومةتةكةي عيسمةت ئينؤنؤ لـة 
يةكةمني مانطرتين كريَكاران بؤوة، وةليَ تواني ئةو مةسةلةية بة شيَوةيةكي بـا  ضارةسـةر   
ط بكات، ثا  ئةوةي خاوةن كارةكان بة دةنطي هةنديَك لةداخوازي كريَكارانةوة هـاتن. رةنـ  

ــت مةترســيدارترين كيَشــة بــةرةنطاري حكوومةتةكــةي عيســمةت ئينؤنــؤي )خةليفــةي   بيَ
ئةتاتؤركء سياسةمتةداري زؤرزانء قاَلبووي دوو سةردةم لةتوركيا( بووبيَت، خرِبوونةوةي كوتلة 
سياســيية راســتء ضــةثةكان بَيــت بــة هــةموو رةهةنــدة ئــابووريء كؤمةآليــةتيء         

كؤمــةَليَك لــةرووناكبرية ضــةثةكان   0901ةشــوباتي ســاَلي كلتوورييةكانيانــةوة.. دةبيــنني ل
( كردةوة كة هةموو بزوتنةوة ضـةثرِةوو  TIPكؤنطرةي دامةزريَنةري ثارتي كريَكاراني توركيا )

ثيَشكةوتووخوازو سوشياليستةكاني لةتوركيا لةخؤ طرتبوو، ئةم تيَكةَلة فرة رةطـةزة لـةرِووي   
-0901كي ئةو ناكؤكييانة بوو بةرةي ضة  لةسـاَلةكاني  بريوباوةرِء ئايديؤاؤذييةوة، فاكتةريَ

بة خؤوةى بيين تا طةيشتة سنووريَك يةكرت بة كريَطرتةء سيخورِي تؤمـةتبار بكـةن.    0981
بة  بةحاَلي بـةرةي ِراسـيت توركيـا ، ئـةوانيش بـة ثشـتطرييي ذمارةيـةك لةئةنـداماني         

بـةرةي  -ك دةخست. ئةم بةرةيـة   كؤميتةي يةكيَتيي نيشتماني تورك ريزةكاني خؤيانيان ريَ
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ثيَكهــــاتبوو لةضــــةند كؤمــــةَليَكي خــــاوةن هــــزرو بــــريوراي جيــــاواز،  -راســــت
لةئيخوانوملوسليمينةكانةوة بطـرة تـا دةطاتـة نةورةسـييةكان )رَيبـازيَكي ئاينييـة، سـةعيد        
نةورةسي كورد داميةزراند، بانطةشة دةكات بؤ دووركةوتنةوة لةهةر دياردةيةكي ذياريي نـوآ(  
ئةم بةرةية ئةوانةشي لةخؤطرتبوو كـة دةيانويسـت تـةنها هاوكـاري لةطـةأل توركيـا بكـرآ.        
كؤمةَليَكيش بانطةشةي دةكرد تةنها لةطةأل رؤذئاوادا هاوكـاري بكـةن، سـةررِاي دةرةبـةطء     

 خاوةن كارطةكانيش.
ملمالنيَي نَيوان راستء ضة  لـةتوركيا سـةرةتا بـة دايـالؤطء لةسـةر الثـةرِةكاني ئـةو        

ذنامةو طؤظارانة بةرِيَوة دةضوو كة ئةمانيش لةدوو بةرةدا خرِ بووبوونةوة، وةليَ ئةم دايالؤطة رؤ
دميوكراتيية بة دميةن دايالؤطيَكي لةجؤريَكي ديكةي لةبنـدا بـوو، هيَنـدةي نـةبرد لةشـيَوةي      
دايالؤطيَكي طةرمء بة ضةقؤو دةمانضةء جارجاريش بة رةشا  سةري هةَلـدا، نـةخوازة ثـا     

كؤنـة ئةنـدازياري    -ء هةَلبذاردني سـليَمان دميرياَلـي   0900ةزراندني حيزبي داد لةساَلي دام
بـة   -بؤري ئاوي ئةنكةرةء بةرِيَوةبةري ثيَشووي فرؤتةني تراكتـؤري فارطةسـؤني ئـةمريكايي   

سةرؤكي ئةم حيزبة كةوا بة دةركةوت وةك نيازي هةبيَت رابةرايةتي ئةم كؤمةَلـة راسـرتِةوانة   
ةكاني دواييش راستيي ئةم ثيَكهاتـة سياسـييةيان دةرخسـت، هةرضـي طؤرِةثـاني      بكات، رؤذ

سياسيش بوو، ناكؤكي توندي بةخؤوة بيين بـة تايبـةت دواي هـةوَلي ئـةو كوودةتايـةي كـة       
بـةرثاى كـرد،    0901ي شوباتي ساَلي 11)تةلعةت ئيدمري(ي بةرِيَوةبةري فيَرطةي جةنطي لة

، خؤي داية ثةناي سةرؤكي كؤمار، بةآلم كة ئةميشـيان  كاتيَكيش ئةم هةوَلةي سةري نةطرت
ي 11ليَي خؤ  بوو ء حكوومةت بة خانةنشينكردني دةستةبةرداري بوو، كةضي دووبـارة لـة  

 (.0/86هةوَلي كوودةتاي دووةمي داء دةرةجنام لةسيَدارة درا ) 0901مايسي ساَلي 
ركيا )يـةكيَيت يانـةكاني هـزري    كؤمةَلة ضةثرِةوةكان بة ريَبةرايةتيي ثارتي كريَكاراني تو

(يان دامةزراند، ثيَشرت يةكيَيت قوتابياني زانكؤي رؤذهةآلتي ناوين لةئةنكةرة FKFكلتووري 
(وة دامةزاندبوو، لةورِا يةكيَتييةكة كؤنطرةي طشـيت  0901خؤيان ئةم كؤمةآلنةيان لةساَلي )

 PITريَكـاراني توركيـا   لةذيَر ضاوديَريي ثـارتي ك  0901ي كانووني دووةمي ساَلي 6خؤي لة
(يـان كـورد بـوون، يةكيةتييةكـة     0ئةندام ) 08طرآداء دةستة دامةزريَنةرةكةي برييت بوو لة

سوسياليسيت زانستيي وةك رَيبازَيـك بؤخـؤي هةَلبـذارد بـؤ خـةبات لـةثَيناو سـةربةخؤييء        
يةتـةكاني  ( ويال07( لاي لةهةر )06دميوكراتيدا لةذيَر دروةي )شؤرِشي دميوكراتي ميللي(ء )

توركيا دامةزراندء لاةكاني ئةستةمووألء ئةنكةرةء دياربةكرء ئةرزروم، ضاالكرتين لاـةكاني،  
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)واتة تا كـاتي هةَلبذاردنـة    0900-901يةكيَتيي يانةكاني هزربوون كةوا لةميانةي ساآلني 
طشتييةكان( سةرقاَلي ريَكخستين ريزةكـانيء رؤشـنبريكردني ئةندامـةكاني بـوو بـة هـزري       

شطيَرِييانةي سوشياليسيت، لةكؤنطرةكةدا سةرؤكي يةكيَتييةكة يوسـف كؤبـالي تاكيـدي    شؤرِ
كردء طوتي:)) ئيَمة شةرِي ئيمثرياليزمء نؤكـةراني دةكـةين لـةناوةوةي وآلت بـة يـةكطرتين      

 (.1/109هةموو هيَزة شؤرِشطيَرِيية دميوكراتيية ميللييةكان(( )
 0906م يةكيَتية خةباتيان دةكرد، بةآلم لةسـاَلي  زؤربةي رؤشنبرياني كورد لةذيَر ئاآلي ئة

(، ئةوة بـوو يانـةكان   DKOبةدوا ليَي جيابوونةوةء هاتنة ناو )يانةكاني كلتووري رؤذهةآلت 
( وياليةتانةشيان طرتةوة كة زؤربةي دانيشتوانيان كوردةء ضرِي 08ثةلءثؤثيان هاويشتء ئةو )

 هةكاريء دياربةكرء توجنليء سعرد بوو. ضاالكييةكاني لةوياليةتةكاني: وانء ئةرزرومء
يانةكاني كلتووري رؤذهةآلت خةباتي بة هاوكاريء هةماهةنطي لةطةأل ثـارتي دميـوكراتي   

هةوَلي دامةزراندني درا، دواجا ثـاريَزةري كـورد    0900كوردستان دةكرد. ئةم ثارتة لةساَلي 
يَكي زؤر لةرؤشـنبريء الءء  داميةزرانـدء كؤمـةلَ   0901فاين بوجاك نويَنةري ئؤرفـا لةسـاَلي   

كريَكارء جوتيارء تةنانةت مَلكداريش لةدةوري كؤبوونةوة، بةمة  جيـاوازي هـةبوو لةطـةأل    
هةردوو ثـارتي دميـوكراتي كوردسـتان لـةعَيراقء ئَيـران، ضـونكة حيزبيَكـي بنكـة فراوانـي          

تيان بةستبوو جةماوةري بوو بة ثيَضةوانةي ئةو دوو حيزبة كة لةدةستثيَكي دامةزراندنيان ثش
بة دةرةبةطء سةراني عةشايةرةوة. بةآلم زؤري نةخايانـد ئـةو حيزبـة ضـووة كـؤرِي خـةباتي       
ــة     ــؤنطةي ثيَكهات ــاوةء لةس ــي توركي ــةن رذيَم ــاني لةالي ــةهؤي راوةدوون ــةوة ب ذيَرزةمينيي

 نةتةوةييةكةوة.
نووسـةري  ضاالكييةكاني يانةكاني كلتووري رؤذهةآلت روويان لةثةرةسةندن كرد، بؤ منوونة 

تــوركي دانــا، نووســةري كــوردي  -كــورد )مووســا عةنتــةر( يةكــةمني فةرهــةنطي كــوردي
ثيَشكةوتووخوازي هاورِيَيي )حمةمةد ئـةمني بـوز ئةرسـةالن( زجنـرية كتيَبيَكـي كؤمةآليـةتي       
لةبارةي كوردستانةوة، بة هةردوو زماني كورديء تـوركي ب وكـردةوة، وةك رؤمـاني شـةوي     

كردنةوةي داستاني مةمءزيين ئةمحةدي خاني بـة ثـييت كـورديي التـيينء     رِة ء دووبارة ب و
هــةروا كتــيَيب بزوتنــةوة ميللييــةكان لةكوردســتان بــة زمــاني تــوركي. بــةآلم دامءدةزطــا  
ئاسايشييةكاني توركيا خيَرا ئةو زجنرية كتيَبانةيان قةدةةةكرد ء دةستيان بة سةرياندا طـرت.  

لةئةنكـةرة خانةيـةكي ضـةثي     0906ردؤسـت( سـاَلي   نووسةري كوردي ضةثيش )موزةفةر ئة
ب وكردنةوةي بةناوي )خانـةي ب وكراوةكـاني ضـة ( دامةزرانـدء )طؤظـاري ضـةثي تـوركي        
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هةفتانة(شي دةركردء تيادا زجنرية وتاريَكي ب وكردةوة دةربارةي ثيَوةنديية بةرهـةمئاميَزةكان  
تويَذينةوةيـةكي ئـابووريء كشـتوكاَليء    بةالي هؤزاني )شةمدينلي(يةوة ئةم زجنرية وتارانةي )

كؤمةآليةتي(يان لةخؤ طرتبوو سةبارةت بة هـؤزة كوردةكـاني ناوضـةي رؤذهـةآلتي ئـةنادؤأل،      
ثاشان وتاريَكي بة ثيَزي لةمةرِ دةرةبةطء كيَشةي زةويءزار لةناوضةي باشـووري رؤذهـةآلتي   

(، ئـةم طؤظـارة حيزبـي    1/0/160ئةنادؤأل لةطؤظاري رووناكي ضـةثي مانطانـة ب وكـردةوة )   
ــرتن      ــةَلك وةرط ــازيء ك ــةرِيَ الدةرء ضاكس ــة ل ــرد ب ــةتبار دةك ــاي تؤم ــاراني توركي كريَك

 لةثرةنسيثةكاني دميوكراتي فيليثني لةكاري سياسيء بةهةَلثةرسيت لةكاري حيزبي.
كؤمةَلة راسرتِؤكانيش، ئةمانيش بة الي خؤيانةوة ضةند كؤمةَلةيـةكي رؤشـنبرييي تريـان    

بؤ دذايـةتيكردني كؤمةَلـة ضـةثةكان بـةناوي )سـةنتةرةكاني منوونـةي بـةرز( كـة          ثيَكةوةنا
بريوهزريان لةثرةنسيثي هيطلء بريوبـرِواي ئيسـالمييةوة، وةردةطـرت. ئـةم سـةنتةرانة وةك      

( كـة )ئـةلث   CKMPريَكخراوةكاني الوان وابوون بةالي حيزبي نةتةوةيي الديَيي كؤمـاري ) 
( 01تةوة ثةرسيت توندرِؤ ريَبةرايةتيي دةكرد، ثـا  ئـةوةي )  ئةرسةالن توركيش(ي رابةري نة

هاتنة ناو ئـةو   0900( جيابوونةوةء لةسةرةتاي ساَلي APنويَنةر لةثارتي دادي دةسَةالتدار )
خويَندة(ي راست، زماحناَلي حيزبةكةء ئةو ريَكخراوانة بـوو بـةر    -حيزبةوة. طؤظاري )ئؤتوكن

( 011ؤيان هةبيَت. ئةو الوانة لةسةرةتادا ذمارةيان لة)لةوةي هيض رؤذنامةيةكي تايبةت بةخ
(. بةآلم رؤذنامة راسرتِةوةكان وا زيَدةرِؤييان لـةم ذمارةيـة دةكـرد    1/000كة  زياتر نةبوو )

تةنانةت وةك ئةفسانةيةك يا وةك ديوةزمةيةك لةتوانادا نةبآ بةرةنطاري بكرآ وايان لةقةَلـةم  
رووتـةكاني ناوضـةكاني نـاوةوةي ئـةنادؤألء لةوانـةي       دةدان.زؤربةي الوةكـان لةضـينة رة ء  

هةَلطري بريوبرِواي وشكء توندرِؤي ئيسالمي بوونء كةوتبوونة دواي هةنـديَ لـةو دةسـكةوتة    
ماددييانة كة دةوَلةمةندء دةرةبةطء ثيشةوةراني سةر بةحيزبةكةء ريَكخراوةكانيان بؤيانيـان  

ــؤكر   ــةكاني قةآلض ــةي كؤمةَل ــوو بةريَط ــني كردب ــةوةيي  داب ــةكيَيت نةت ــيتء ي دني كؤمؤنيس
 (.1/100ء ئةو دواي ريَكخراوة دذة بزوتنةوة ضةثةكان )MTTBخويَندكاراني تورك 

بةتاكء ئةنداماني سةنتةرةكاني منوونةي بةرزي راسرتِؤيان دةطوت:)كؤمانـدؤ(يان )طورطـة   
رطـرياوة كـة   بؤرةكان(، ئةم ناوةي دوايني لـةنازناوي كـةماأل ئـةتاتؤرك )طـورطي بـؤر(ةوة، وة     

) . .ئارمسـرتؤنط( كتيَبيَكـي بــة هـةمان ناونيشــان لةمـةرِ مســتةفا كـةماأل ئــةتاتؤرك      
دامةزريَنةري توركياي نوآ دانا )ئـةلث ئةرسـةالن تـوركيش(يش ثرةنسـيثةكاني ئـةتاتوركي      
قؤزتةوة بة ئاويَتةكردني لةطةأل راسرتِةوييةكي تونداو بريي دامةزرانـدني دةوَلـةتيَكي تـوراني    
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( مليؤن كـة  بـة رةطـةز تـورك لـةخؤ دةطـرآء لةناوضـةي        111ي هيَناية ئاراوة كة )مةزن
سانطيانط لةباكووري ضينةوة تا دةرياي سثيي ناوين دريَذ دةبيَتةوةء بة كؤمارةكاني ئاسـياي  
سؤظيَيت ناوةند دةرِوات.. بؤية ئةم بريوبرِواو ثرةنسيثانةي حيزبي نةتةوةيي كؤماري، هةسـتء  

هةرزةكارو هةذارانةي داطرتةوة كة سـةنتةرةكاني منوونـةي بـةرز بـة ثـارةو       هؤشي ئةو طةجنة
( بة 7/18ثووألء ضةكء تةقةمةنيء دابينكردني شويَنء ثةناطة يارمةتيء كؤمةكيان دةكردن )

 نيازي دةستدريَذيكردنة سةر هيَزة ضةثةكاني توركيا.
ي نيَوان ضة ء راست حيزبي طةلي كؤماري بة سةرؤكايةتي عيسمةت ئينؤنؤ، لة ملمالنيَ

لةتوركيا بةرجةستةي لةرةوتي مامناوةند دةكرد. ئـةم حيزبـة رؤذنامـةواني شـاعري )بوَلةنـد      
ئةجةويد(ي بة ئةمينداري طشيت خؤي هةَلبذارد. ئةجةويد هةوَليدا ثرةنسيثيَك يان فؤرميَكي 

ةكي جياجيـاي  سياسي بدؤزيَتةوة حيزبةكةى ثاَلي ثيَوة بدات بةتايبةتى ئـةم حيزبـة تيَكةَلةيـ   
لةبريوبؤضووني دميوكراتيء ضة ء ليرباَلي لة خؤ طرتبوو لةدةرةجنامي مانةوةي لةدةسةآلتدا بؤ 
زياتر لةضارةطة سةدةيةك، بؤية لةميَشكيدا ئايدؤلؤذييةتيَكي نوآ سـةري هةَلـدا نـاوي ليَنـا     

جةويـد  )ضةثي مامناوةند( كة زؤر نزيك بـوو لةسوشـياليزمي فـابيي بـةريتانياوة، ديـارة ئة     
فابييةكان كاريطةرييان كردؤتة سةر ئةو دةمةي موحلةقي رؤذنامةنووسي بـوو لةباَليؤزخانـةي   

 توركيا لةلةندةن. 
ذةنراأل )جةمال طؤرسيَل(ي سةرؤك كؤمار مرد، كؤمةَلةي نيشتماني )واتـة:   0900لةساَلي 

ي كؤمـار  ثةرلةمان( ذةنراأل )جةودةت سـؤناي(ي سوثاسـاالري ئـةو وآلتـةي بـة سـةرؤكي نـويَ       
هةَلبذارد، بةآلم )سؤناي( كابرايةكي الواز بوو، بؤية كاريطةرييةكي سةربةخؤ يان يةكالكـةرةوةي  
نةبوو لةسةر رةوتي رووداوةكاني توركيا كة ثرِبوون لةثشيَويء ئاَلؤزيء بطرةء بةردةء ملمالنيَـي  

دميـرياأل(ي ريَبـةري   توندي ضاوةرِوانكراو. سؤناي واي بة با  زاني خؤي بداتـة ثـةناي )سـليَمان    
حيزبي داد، لةبـةر ئـةوة ثشـتطرييي لـةرةوتي تونـدرِؤي راسـيت لـةوآلت دةكـردء هـاني دةدا          
لةسياسةتة نيَوخؤييء دةرةكييةكاني ض لةدةسةآلت يان لةئؤثؤزسيؤندا بـةرةو ثيَشـةوة هـةنطاو    

لـةنيَوان بـةرةي   هةَليَنآ. لةدةرةجنامي ئةمةدا ملمالنيَي حيزبي لةجاران زياتر سةري هةَلدايـةوة  
راسيت توندرِؤ بة سةرؤكايةتي سليَمان دميرياألء لةنيَوان حيزبـي طـةلي كؤمـاري كـة ثرةنسـيثي      

ي 10ضةثي مامناوةندي وةك ريَبازيَك بؤخؤ هةَلبذارد لةكؤنطرةي طشيت هةذدةمينييـدا كـة لـة   
بةكـةء  بةسرتا، ئةوة بـوو )بوَلةنـد ئةجةويـد(ي ئةمينـداري حيز     0900تشريين يةكةمي ساَلي 

خاوةني بريؤكةي )ضةثي مامناوةند( توانيي كاية سياسييةكة بؤ خؤي بباتةوة نةك تةنها لـةدذي  
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نةيارةكاني لةناو حيزبةكة، بةَلكو لةدذي )عيسمةت ئينؤنؤ(ي ريَبةري حيزبةكة  كـةوا ئةطـةر   
زي بة فشاري ريَكخراوةكاني الواني سـةر بـة حيزبةكـة نةبوايـة، بـةم ئايدؤلؤذييةتـة تازةيـة را       

(. ليَرةدا وةهاو لةو اليشـةوة حيزبـة بضـووكةكان هـةوَليان دةدا لةسـةر ثـةتي       0/80نةدةبوو )
ناكؤكيء بطرةء بيَنةي هةردوو حيزبة طةورةكـة: حيزبـي دادوء حيزبـي طـةلي كؤمـاري، يـاري       

 بكةن.
كورد وةكو هةموو كةمة نةتةوةييةكاني جيهان ضووبوونةوة ثاَلي بةرةي ضة  بـة هـةموو   

ييةوةء ثشتطريييان دةكرد، ضونكة نةتةوةي بضـووك يـان كةمايـةتي ناتوانـآ لةطـةأل      باَلةكان
كلتوورةكةيدا بذيء مومارةسـةى زمانةكـةي بكـاتء ئةدةبةكةشـي طةشـة بسـَينآ، تـةنها        
لةكةشيَكي دميوكراتي دوور لةشوفينيسـتيي نةتـةوةي طـةورةء ضـاوديَري هـزري توتاليتـاري       

رةدا كورد ريَذةيةكي طةورةيان  ثيَـك دةهيَنـا لةئةنـدامانى    دةمارطريي ئيديؤلؤذي، نةبيَت. ليَ
هةموو ريَكخراوة ضة ء حيزبـة سوشياليسـتية ئاشـكراو نهيَنييـةكان، بطـرة ذمارةيـةكيش       
لةهزرظان ء خةباتطيَرِانى كورد سةركردايةتى هةنديَك لةم ريَكخراوة سياسـييانانةيان دةكـرد،   

بة خؤيشيان هةبوو. لةبةر ئةمـة رؤذنامـةكاني    جطة لةوة ضةند ريَكخراويَكي سياسي تايبةت
توركيا لةو سةروبةندة ضةندين هةواألء راثؤرتييان بـ و دةكـردةوة لـةبارةي طـرتين نووسـةرة      
ضة ء رووناكبرية سوشياليست ء ئاشتيخوازةكان بة تؤمةتي مومارةسةكردني ضاالكي لةدذي 

تؤمـةتبار كرابـوون بـة     دةوَلةتء ثيَشكةشـكردني كؤمـةكء ثشـتطريي بـؤ ئـةو كوردانـةي      
ئةجنامداني بزوتنةوةي جوداخوازيء مامةَلةكردن لةطةأل حيزبي شيوعي توركيا كة لـة سـاَلي   

 (ةوة قةدةةة كرابوو.0901)
طةشةيةكي بةرضاوي بةخؤوة بـيين ض وةك   0907بزوتنةوةي طةلي كورد لةتوركيا لةساَلي 

زوتنةوة ضةثة توركييـةي كـة تـا ئـةو     بزوتنةوةيةكي نةتةوةيي كورد، يان لة ضوارضيَوةي ئةو ب
ميَذووة داني نةدةنا بةبووني كيَشةيةك بةناوي كوردةوة لةتوركيا. جـا ئةطـةر حيزبـي ضـةثي     

( 6(ثانزة كورسي لةثةرلةمان بةدةست هيَنا، ئـةوا ) 00) 0900توركيا لة هةَلبذاردني ساَلي 
ومةني ثريان بةدةسـت هيَنـا،   ( كورسي لةئةجن0ئةنداميان كورد بوون، بةآلم ئةم حيزبة تةنها )

 (.0/18ئةويش خاتوو )حيكمةت ئيشمةن(ي ئةندازياري كشتوكاَلي ثرِي كردةوة )
ثةرةسةندنيَكي طةورةي رؤشنبرييي لةسـةر ئاسـيت كلتـووري هـزري ضـةثي       0907ساَلي 

كورديي بةخؤوة بيين، ئةوة بوو رؤشنبرياني كورد توانييان ضةندين رؤذنامةء طؤظار دةربكةن، 
: )دةنطي تازة(ي رؤذانة لةئةدةنة، خاوةني حمةمةد تاهري بوو، رؤذنامةي رؤذانةي )قـةآلي  وةك



 100 

سةركة ( لةاليةن فازل سياتا  لةئاطري، رؤذنامةي )ئاسـؤ(ي رؤذانـة: لةاليـةن حمةمـةد     
عةلي لةدياربةكر. طؤظاري )فوراتي نويَ(ي مانطانة لةاليةن فيكرةت مايش ئؤةلؤ لةشاري 

)شـؤرِ (ي رؤذانـة، لةاليـةن خـاوةني: دونـدار ئـؤزدان لةئـةرزروم،         )عةزيز(، رؤذنامـةي 
رؤذنامةي رؤذانةي )هوشياري( لةاليةن ئيرباهيم خةتيب ئؤةَلو لةهةكاري، )دةنطي فـارتو(  
رؤذنامةيةكي هةفتانة بوو لةاليةن حةسةن فريات لةشاري مو  دةردةضوو، طؤظاري )دةنطي 

 (.8/010ةشاري توقات )الوان(ي هةفتانة، لةاليةن يوكسل سريت ل
هةموو ئةم رؤذنامةو طؤظارانة بةزماني توركي دةردةضوون، بةآلم ناوبةناو ضـةند ثارضـة   
شـيعريَكي كوردييـان بـةثييت التـيين، يـان ضـةند ليَكؤَلينةوةيـةكي فولكلـؤري ناوضــةي         

امداني رؤذهةآلتي ئةنادؤألء ضةند وتاريَك لةمةرِ بزوتنةوة رزطارخيوازييةكانء زةروورةتي ئةجن
طؤرِانكاريء ثةرةثيَدانيان ب ودةكردةوة لةناوضةي رؤذهةآلتي ئةنادؤأل. وةليَ طؤظاري )يـةني  

رةوتي نوآ(ي مانطانة كة لة ئةنكـةرة لةاليـةن خاوةنةكـةي )عـةبا  ئيـزؤل(ةوة       -ئاقش
دةردةضوو لةهةر ذمارةيةكيدا ضةند ضامة شـيعريَكي كـورديء ليَتويَذينـةوةي فولكلـؤريء     

ةمــةرِ ثشتطويَخســتين ئاناةســيت ناوضــةي رؤذهــةآلتء باشــووري رؤذهــةآلتي راثــؤرتي ل
ئةنادؤَلةوة ب و دةكردةوة و رةخنةي توندي دةطرتة ريَبازة شؤفيَنيستييةكةي حكوومةتةكةي 

 7لـةثا  دةرضـووني    -دميرياأل. لةسـؤنطةي ئةمـةدا كاربةدةسـتاني توركيـا طؤظارةكـةيان     
ووي ب وكردنةوةي بابةتي دذ بة يةكيَيت نيشتمانيء داخست بة بيان 0907لةساَلي  -ذمارة

بانطةشةكردن بؤ بريوهـزري جيابوونـةوة لـةتوركيا. رؤشـنبرياني كـورد لةريَطـةي خانـةي        
ب وكردنةوةي )كؤمةَلة(ء )ئةنادؤأل(يشةوة، ضةندين ب وكراوةء كتيَبء ثةرتووكيان بة زماني 

ي سانسـؤري ثيَشـوةخت لةسـةر    كورديء بة ثـييت التـيين بـة سـوود وةرطـرتن لةنـةبوون      
ضاثةمةني، ب ودةكردةوة، هةرضـةندة لـةدواي ب وكردنـةوةيان كاربةدةسـتاني تـورك ئـةو       

 ب ظؤكء كتيَبانةيان كؤدةكردةوة و دةستيان بةسةردا دةطرت و قةدةةةيان دةكرد.
( دةركـرد،  0/7010يش، حكوومةتي دميريال ياساي ذمارة )0907هةر لةهةمان ساَلي 

ي ئةم ياساية قةدةةة بوو هةر ب وكراوةء كتيَبء كاسيَتء شرييت تؤمارء فيلميَـك  بةطويَرة
بة زماني كوردي بهيَنريَن بؤ نـاو توركيـا. ئةمـة  دةنطدانةوةيـةكي طـةورةي لةناوةنـدة       

 دادوةرييةكاني ئةوروثادا هورووذاند.
( هيَـرِ ء  كاتيَكيش رؤذنامة راسرتِؤ توركةكاني، وةك: )دةوَلةت(ء )ئوتوكن(ء )هركون

ثةالماري تونديان لةدذي بةرةي ضةثي توركيا ثةرةثيَدا، بةتايبةتى لةدذي كوردةكـاني ئـةم   
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بةرةيةء تؤمةتباريان دةكردن بة كريَطرتةي شيوعيء بة طيَرِةشيَويَنء بةتيَكدةراني ريزةكاني 
بـةالي   طةل وةسثيان دةكردنء هةرِةشةيان دةكرد لةتوركيا دةربكريَن، كاردانةوةيةكي بةهيَز

شــاري كوردنشـني لةوياليةتــةكاني رؤذهـةآلت روويــدا    09ريَكخراوةكـاني قوتابيانــةوة لـة  
ئةجنامدا.  0907( ئةوة بوو ضةند خؤثيشاندانيَكي بيَدةنطيان لةتةمووزي ساَلي 1/0/118)

هةمان ئةو ريَكخراوانة  داوايان لةهاوآلتياني هةردوو شارة طةورةكةي سيلوانء دياربـةكر  
 1/8/0907نداني نارِةزايي دةربرِين بكـةن. لـةدواي ئـةم بانطـةوازة لـةرؤذي      كرد خؤثيشا

( 10( هةزار خؤثيشاندةر رذانة سةر شةقامء لةشـاري دياربـةكريش )  01لةشاري سيلوا  )
هةزار خؤثيشاندةر رذانة شةقامةكان وةك هةوَليَكي نةتر ء بويَرانة بةرامبةر بة دةسةآلتء 

يةكء لةاليةكي ديكةشـةوة بـؤ ثيَشـانداني هيَزيـان لةثيَشـي      هيَزة راسرتِؤكاني توركيا لةال
(. بةآلم حكوومةتي حيزبي )داد( وةك ثيشةي هةموو جاريَكي بة شـيَوازي  01/0دةوَلةت )

سةركوتكردنء تؤقاندن رووبةرِوويان بؤوةء دةيةها كةسيان لةخؤثيَشاندةران طرتء هةواَلةي 
 دادطايانيان كرد.

اَليَكي وةرضــةرخان دادةنــرآ لةميَــذووي بزوتنــةوةي بــة خــ 0908بـة طشــيت، ســاَلي  
هاوضةرخي كورد لةتوركيا، لةم ساَلةدا كورد كؤرِء كؤبوونةوةي جةماوةرييان ريَكخستء بؤ 

(. مشـتءمرِي  0/80يةكةمني جار وتاربيَذان بة زماني كـوردي وتاريـان ثيَشـكة  كـرد )    
يَرِيي ليَكةوتةوة لةنيَوان خـةباتي  توندي نيَوان هيَزة ضةثةكانيش جؤريَك لةيةكرِيزي شؤرِشط

الديَييء خةباتي شار لةاليةكء لـةنيَوان خـةباتي كريَكـارانء جوتيـاران لةاليـةكي تـرةوة،       
رووناكي(ي مانطانةي ضـة  بـوو بـة دوو بةشـةوة: طؤظـاري       -دةبينني طؤظاري )ئايدينليك

جةنطيزجانـدار،   رووناكي شؤرِشطيَريي ثرؤليتاري بة سةرثةرشيت نووسةري ثيَشكةوتووخواز
دةرضـوو، لـةورِا رؤذنامـةي )روونـاهي(ي      0908(ي لةتشريين دووةمـي سـاَلي   0ذمارة )

هةفتانة كة سةرنووسةرةكةي ئؤرال ضاليشري بوو اليةنطريي رةوتي ماركسيزمي دةكرد، بةآلم 
طؤظاري )رووناهي(ي مانطانةي سوشياليسيت كة نووسةري ضـةثي كـورد )دؤةـؤ برجنيـك(     

لينينيـزم. هةرضـي رةوتـي ضـةثي      -رد بةرجةستة بوو لـةرةوتي ماركسـي  سةرثةرشيت دةك
سيَيةميش بوو ئةو بزوتنةوة نيشتمانيية دميوكراتييـة نويَنةرايـةتيي دةكـرد كـة نووسـةري      
ثيَشكةوتووخواز ميهري بيللـي سـةركردايةتي دةكـردء هـةموو رةوتيَكـي سوشياليسـيتء       

و. رؤذنامـةي )كريَكـارانء جوتيـاران(ي    دميوكراتيء ضةثي نيشتماني لةتوركيا لةخؤ طرتبو
هةفتةيي زماحناَلي بزوتنةوةكة بوو ء ريَكخراوةكاني )يـةكيَيت الوانـي شؤرِشـطيَرِي تـورك     
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(TDGF         يش سةر بـة بزوتنةوةكـة بـوو، ئـةم ريَكخراوانـة لةسـةر داروثـةردووي بـةرةي)
م حيزبـي  لةخؤ طرتبـوو، بـةآل   -ماوييةكان نةبن-كة ضةثةكاني لةخؤطرتبوو BCيةكطرتوو 

وةك رةوتيَكي ضةثي ضوارةم كـاديراني خـؤي لةرؤشـنبرياني ضـةثي     TIPكريَكاراني توركيا 
توركء كوردي بةالي خؤيةوة ثاراست، بةآلم لةاليةن هةرسآ رةوتةكةي ترةوة بة لةرآ الدةر 
تؤمةتبار بوو، يةكيَيت قوتابياني توركيش لةذيَر سةرثةرشيت حيزبي كريَكـاراني شـيوعيي   

 بوو. توركيادا
لـةم ماوةيـةدا بـة     -بةناوي ماوتسي تؤنط -ئةطةرضي، بزوتنةوةي ماركسيزمي ماوي

، طةشةي سةند، TIKPتايبةت دواي دامةزراندني حيزبي كريَكارانء طونديياني شؤرِشطيَرِ 
ليَ نووسةري كوردي ضة  )دوةؤ برجنيك( كؤميتـة زانسـيتء طوندييـةكاني كـار لةناوضـة      

بةت لةناوضةي رؤذهةآلت ثيَكهيَنا بـة ئامـاجني ثيَشكةشـكردني    جياجياكاني توركيا بة تاي
كؤمةكء يارمةتي بؤ جوتيارء كريَكارةكان، لةورِا رووناكبرياني شؤرِشـطيَرِ ئـةم ئةركـةيان    
لةئةستؤ طـرت، خويَنـدكارةكانيش لـةكاتي ثشـووةكانياندا بةشـدارييان لـةم كـارة كـرد،         

شؤرِ ( كـة   -لةدةوري طؤظارةكاني: )دوريم لةكاتيَكدا رؤشنبرية سؤشياليستة خةونديدةكان
طوزارشيت لةبؤرذواي بضووكي نيشتماني دةكرد، )تولرك رولوي ضـةثي تـورك( رؤذنامـةي    

نووسني(ي تايبةت بة سوشياليستة ضاكسازييةكان، كؤبوونةوة.ئةم ب وكراوانة  -)قورتولو 
سوسياليسـيتء ضـةثرِةوي   الثةرِةكانيان واآل كردبوو بؤ ب وكردنةوةي هـةر بريوبؤضـوونيَكي   

 لةتوركيا.
ساَلي الوان بوو لةتوركياء جيهان. ئـةو بزوتنـةوة قوتابييـةي لةفةرةنسـا      0908ساَلي 

لةهةردوو مانطي مايسء حوزةيران لـةو سـاَلة هةآليسـا، بـةرةو توركيـا  طواسـتييةوة،       
يا. دةبيـنني  تةنانةت وةك ذانيَكي ليَهات بؤ سةرهةَلداني بزوتنةوة طةليَكي توندرِؤ لـةتورك 

لةدةستثيَكي هةمان ساأل: بزوتنةوةي كريَكاري لة)زونطوَلداق( تةقينةوة، لةهاوين كريَكاران 
دةزطاكاني كؤمثانياي )دةربي(يان داطريكرد، كريَكاراني ثيرتؤكيمياوييـةكان لةئةسـتةمووأل   

ةناوضةي دةستيان بة مانطرتن كرد، بطرةو بةردةي طوندييةكان لةطةأل خودان زةويءزارةكان ل
مالي، خةباتي دانيشتواني شاري تةنةكة لةئةنكةرة لةدذي رووخاندني ئةو خانووانانةيان كة 
بة شيَوةي نارِةوا بة ديدي حكوومةت بنيات نـراون، وةطةرِنةخسـتين كارطـةكاني )كـاولء     
ئيمتا ء فينفيس( لةاليـةن كريَكارةكانيانةوة...هتـد. هـةموو ئـةم رووداوانـة نيشـانةي       

طةورة بوون بة الي بزوتنةوةي كريَكاري لةخـةباتي ئابووريـةوة بـةرةو خـةباتي      طؤرِانكاري
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ــزة شؤرِشــطيَرِةكاني توركيــا  1/0/60سياســي ) دامــةزرا كــة  TDGB(. يــةكيَيت هيَ
خؤثيَشـاندانة طةورةكـةي سـازدا لـةدذي ئيمثريـاليزمء       0908لةئةنكةرة لةنيساني ساَلي 

ردني قوتاخبانةء زانكؤكانيش لةحوزةيراني سـاَلي  نؤكةراني، بزوتنةوةكاني مانطرتنء داطريك
لةاليةن خويَندكاراني ضةثي خويَندني باال، ئةجنام درا، لةم بارةيةوة ثرؤفيسؤر سوحلي  0908

دومنز ئار مامؤستاي جةزا لةزانكؤكاني توركيا دةَليَت: يةكيَك لةو خويَندكارانـةي لةسـاَلي   
ةوةي كوردء تؤمةتبار كرابوو بة جوداخـوازي  زانكؤي ئةستةمووَليان داطريكرد لةنةت 0908

بةو تؤمةتة  حوكم دراء يةكيَك بـوو لةذمارةيـةكي زؤر لةوانـةي رابةرايـةتي بزوتنـةوةي      
(، ئةو بزوتنةوةيةي كـة بـؤ يةكـةمني جـار     9/061) 0908خويَندكارانيان دةكرد لةساَلي 

ياني طةلي تورك وةك ئةوة هوتايف بؤ ذياني طةالني توركيا هةَلدا لةبري هوتاف هةَلدان بة ذ
ثيَشرت ئةوةيان دةكرد.. كـورديش نـاوي مناَلـةكانيان بـة نـاوة كوردييةكانـةوة دةنـا وةك        
تةحةددايةك بةرامبةر بة دةسةآلتداراني تورك لةاليةكء لةاليةكي تريشةوة وةك شانازيكردن 

وةطةليَكي بزوتنة 0908بة رةسةنايةتيي نةتةوةيي طةلي كورد.. ثاشانيشء لةهةمان ساَلي 
مانطرتنء نارِةزاييدةربرِينء ثةناطريي لةدذي سةرداني كةشـتيية جةنطييـةكاني شةشـةمي    
ئةمريكا بةرةو بةندةرةكاني توركيا لةهةريةك لةشارةكاني ئةستةمووألء ئيزمريء سامسؤنء 
مةرسني لةمانطي ئاب رووياندا. هةر لـةو سـاَلةداء لـةمانطي تشـريين دووةم دوو هـةزار      

خؤيانء تراكتؤرةكانيانةوة لةكيََلطةكاني ثةموو لةدةوروبـةري ئـةزمريةوة بـةرةو    جوتيار بة 
شاري ئـةزمري وةرِآ كـةوتن. ئةجنومـةني شـووراي ثـةروةردةي شؤرِشـطيَرِيش كؤبـؤوة بـؤ         
ليَكؤَلينةوة لةبارودؤخي مامؤسـتايان لـةتوركياء داواي ضـاككردني بـاري طوزةرانيـان بـة       

ة، ئةمــة  بــووة هــؤي رةوانــةكردني ذمارةيــةكي زؤر ريَطــةي مــانطرتنء خؤثيَشــاندانةو
(ء ضـةندين كـة  لـةو    1/0/61لةئةنداماني شووراكة بؤ بـةردةمي دادطاكـاني توركيـا )   

ئةندامة بةند كراوانة لةمامؤستاياني كوردي ناوضةكاني: دياربةكرء ئةرزرومء وانء سـعردء  
حيزبـي طـةلي كؤمـاري    ماردين بوون. لةوالشةوة )بوَلةند ئةجةويد(ي سـكرتيَري طشـتيي   

سةركردايةتيي ئؤثؤزسيؤني دةكرد لةدذي حكوومةتةكـةي دميـرياألء لةسـةردانةكاني دا بـؤ     
ناوضة الديَيةكاني توركيا بة تايبةت لةناوضةي رؤذهـةآلت، تيَدةكؤشـا بـؤ رؤشـنبريكردني     
 جوتياراني توركياو كؤكردنةوةيان لةدةوري حيزبةكةي بة ثرةنسيثء بريوباوةرِةكـاني ضـةثي  

 مامناوةند كة حيزبة ئؤثؤزسيؤنةكةي ثيَرِةوي دةكرد.
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هةرضةندة ئةم بزوتنةوانةي كة ضةثي توركيا ئةجنامي دةدان، جؤشدانيَك بوو بؤ خـةبات  
لةدذي ئيمثرياليزمء نؤكةرة كؤنةثةرستةكاني، ئةوا بةرةي راسيت توركيا  بة سةركردايةتي 

رِيزةكـاني خـؤي ثتـةو دةكـرد بـؤ       حيزبي )داد(ي دةسـةآلتدار هيَزةكـاني كـؤ دةكـردةوةء    
بةرةنطاربوونةوة لةضةثةكان، بة ثشتطرييي كؤماندؤء حيزبي نةتـةوةيي الديَيـي كؤمـاريء    
يانةكاني منوونةي بةرز بؤ ثةالماردانء هيَرِشربدنة سةر كؤنطرةكاني ضـةثي تـوركء هـةوَلي    

ــري دارو شــيَوازي توندوتيــذي،  ــة زةب ــي خؤثيَشــاندانةكانيان ب ــ وة ثيَكردن ــة  ب ــؤ منوون ب
كؤماندؤزةكاني )طورطة بؤرةكان( هيَرِشيان بردة سةر هةَلبذاردني خويَنـدكارةكاني كؤليَـذي   
ماف لةئةستةمووأل كة لةذيَر ئاآلي يةكيَيت قوتابياني ضةثي تورك تيَدةكؤشان. لةدةستثيَكي 

 يش هةمان ئةو طورطة بؤرانة بـوون ثـةالماري كـؤرِي كؤليَـذي كشـتوكاَلييان     0909ساَلي 
 (.1/0/1000لةئةستةمووأل دا )

حيزبــي )داد(ي راســرتِةوي دةســةآلتدار بــة طــرتين ئةنــداماني ريَكخــراوة ضــةثةكانء  
كؤكردنةوةء قةدةةةكردني كتيَبـة سـةنديكاييء سوشياليسـتييةكانء داخسـتين كؤمةَلـة      

لةياساي سـزاكاني   061ء 060ضةثةكان بة فةرماني ئيداري يان ثراكتيزةكردني مادةكاني 
كيا بة تؤمةتي نواندني ضاالكي كؤمؤنيسيت، دةيةويست هزري خةَلكي ئامادة بكات بؤ تور

جارِداني حوكمي عوريفء باري نائاساييء كثكردني ئازاديية طشـتييةكان. لةهـةمان كـات    
نويَذي بة كؤمةأل لةزؤربةي مزطةوتةكاني ئـةنادؤأل دةسـيت ثيَكـرد، دواي ئـةوةي كؤمةَلـة      

نةكانيان هان دا بؤ بةستين ئةو نويَذة بة كؤمةَلييةء نةفرةتكردن ئاينييةكان هةموو موسلما
لةكؤمؤنيسيت كة بةرجةستة لةبزوتنةوةي ضة  لـةتوركيا دةكـةن، نـةخوازة ثـا  ئـةوةي      

( ثيَكهيَنا كـة  Guc-Devبزوتنةوةي ضة  نيَوماَلي خؤي ريَكخستء هيَزي شؤرِشطيَرِيي )
رؤَلي طـةورةي طيَـرِاء شـارة     0970-0909 دواتر لةميانةي رووداوة سياسييةكاني ساآلني

طةورةكاني توركيا  شةرِء ثيَكداداني خويَناوييان تيـا رووي دا لـةنيَوانيانء لـةنيَوان ئـةو     
 كؤماندؤ راسرتِؤيانةي كة لةاليةن كاربةدةستاني حكوومةتةوة هان دةدران.

ضـة    دةستثيَكي كؤشتين بة تاكي بةخؤوة دي لـةنيَوان بـةرةي راسـتء    0909ساَلي 
ي كانووني دووةمي ساَلي 0لةتوركيا. قوتابياني زانكؤي خؤرهةآلتي ناوينيش لةئةنكةرة لة

ــوو      0909 ــةكيَك ب ــةر ي ــوتاند، كؤم ــةر(يان س ــةمريكا )كوم ــاليؤزي ئ ــؤبيلي ب ئوتؤم
(ء تاوانبـاريَكي شـةرِي   CIAلةبةكريَطرياواني ئاذانسـي هـةواَلطري ناوةنـديي ئـةمريكا )    

ةمة لةو كاتةدا روويدا ناوبراو سةرداني ئةو زانكؤيةي كرد كة (، ئ1/171ظيةتناميش بوو )
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بة قةآليةكي ضةثي تورك دادةنـراء سةرؤكةكةيشـي ثرؤفيسـؤر )ئـةردال ئينؤنـؤ(ي كـورِي       
بـةدوا بـووة رابـةري حيزبـي      0981سةرؤكي ناسراو عيسمةت ئينؤنـؤ بـوو كـة لةسـاَلي     

 .SHPدميوكراتي سوشاليسيت ميللي 
ياسـاي ثاراسـتين سيسـتمي دةسـتووري      0909سةرةتاي سـاَلي  حكوومةتي دميرياأل لة

 0900دةركردبوو بة نيازي كثكردنـي ئـةو ئازادييـة طشـتييانةي كـة دةسـتووري سـاَلي        
فةراهةمي كردبوون، ياساكة هةميسان بؤ تيَكـداني سـةربةخؤييبووني دةزطـاي ئيَسـتطةء     

سـةربةخؤ لةدةوَلـةت   وةك دةزطايةكي  0900بوو كة دةستووري  TRTتةلةفزيؤني توركيا 
جياي كردبؤوة. حكوومةتي دميرياأل نيازيشي بوو لةثشيت ياساي ناوبراوةوة طورزيَك بكيَشآ 
بةو بزوتنةوة خويَندكارييةي زؤر ثةرةي سةندبوو ثا  مـانطرتين قوتابيـان لـةئامادةبووني    

رةنسـيثي  ( ئةو دةستوورةء ث10وانةكانء ثةناطريييان لةحةرةمي زانكؤدا كة بة ثيَي مادة )
سةربةخؤييبووني زانكؤ، هيَزةكاني ئاسايشي تورك نةيانـدةتواني سـنووري نـاو زانكؤكـان     

 ببةزيَنن.
بةآلم ئاماجني طةورةي دميرياأل لةدارِشتين ئةم ياساية، ئـةوة بـوو هـةرض بزوتنةوةيـةكي     
 بةرهةَلستكار يان هةر كةسيَكي دذ بةو رذيَمة نيمضة داطريكـراوو نيمضـة دةرةبةطايةتييـة   
لةساي حكوومةتةكةيداية لةتوركيا، بة تؤمةتي تيَكداني سيسـتمي دةسـتووري تؤمـةتبار    

 بكات وةك بيانوويةك بؤ طرتينء لةدواييشدا رةوانةي دادطاي بكات.
ئةوة بوو بؤ نارِةزايي دةربرِين بةرامبةر دةرضووني ئةم ياسايةء لةدذي ثيَشيَلكارييةكاني 

( هةزار لـة كريَكـاراني )سـؤمةر بـةنك(     11ان، )حكوومةت لةهةمبةر ئازاديية طشتييةك
( كؤمثانيـاء كارطـة  بـة كؤمثانيـاي     10مانطرتنيَكي طشتييان ئةجنامدا. كريَكـاراني ) 

)سنجةر(ي درووماني ئةمريكاييشـةوة مانيـان طـرت بـؤ ثشـتطرييكردن لـةكريَكارةكاني       
ــانء باشــكردني طوزة   ــادكردني كريَكاني ــؤ زي ــرد ب ــةنك(ء داواشــيان ك ــان )ســؤمةر ب راني

(1/0/100.) 
بةرةي ضة ، دوا بةدواي ريَثيَوانة ئاشتييانةكةي مامؤستايان،  0909ي شوباتي 00لة

لةهةمان رؤذ داواي كرد ريَثيَوانيَكي ئاشتييانة لةئةستةمووأل ساز بـدرآ. لـةم ريَثيَوانـةدا    
طرووثيَـك  الوانء قوتابيانء كؤمةَليَكي زؤر لةكريَكاران بةشدارييان كرد، لةبةر ئةوة ضـةند  

لةكؤماندؤزو راسـرتِةوةكان بـةرةنطاري ريَثيَوانةكـة بوونـةوةء لةدةرةجنامـدا دةيـان كـة         
(. دواي 0/80لةطؤرِةثاني تةقسيم لةئةستةمووأل كوذرانء سةداني ديكة  برينـدار بـوون )  
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بـؤ ثشـتطرييكردني الوانء    Diskئةم رووداوة يةكيَيت سةنديكا كريَكـارة شؤرِشـطيَرِةكان   
ء مامؤستايانء بؤ نارِةزايي دةربرِين لةبةرامبـةر بيَـدةنطي هيَزةكـاني ئاسـايشء     قوتابيان

لةاليةن راسرتِةوةكانةوة، جارِي مانطرتين  0900يارمةتيدانيان بؤ ثيَشيَلكردني دةستووري 
 طشتييان دا.
بةرةي ميللي ثيَشكةوتنخواز بانطةوازي بؤ هةموو هيَـزة   0909ي نيساني 00لةرؤذي 

ريَثيَـوانيَكي طـةورة لةدياربـةكر سـاز بكـةن، ئـةوة بـوو جـةماوةريَكي زؤر         ضةثةكان كرد 
لةكريَكارء الوانء خويَنـدكارانء خـةَلكي طونـديي ناوضـةكاني: ئـاق حةسـارء ئـودامشء        
دياربةكرء ئةنتاكيةو ئةنكةرةء زونطَلداقء ئةستةمووأل كؤبوونةوةء ريَثيَـوانيَكي طـةورةيان   

بةندي كوردستان( دةستثيَكرد بةرةو طـةراجي سـوطا وةك   لةسةنتةري شاري ديار بةكر )مةَل
ــةطء كؤنةثةرســيتء    ــةدذي دةرةب ــةكان ل ــة ميلليي ــزة دميوكراتيي ــدةربرِينيَكي هيَ نارةزايي

 (.1/08ئيمثرياليزم )
كاتيَك دةسةآلتداراني توركياء ئةو حيزبانةي بـة فـةرماني حيزبـي )داد( دةجووالنـةوة     

الوةكان بة بزوتنةوة شيَتانةء نامةسؤولةكانيان هةوأل دةدن ثروثاطةندةيان ب ودةكردةوة طوايا 
فاشيزم بهيَننة وآلتء سيستمي سوشياليسيت تيَـدا دامبـةزريَنن، ئـةوا دةيانةويسـت ريـزي      
ثتةوي ئةو الوة ثيَشكةوتووخوازء رؤشنبريانة تيَكبدةن بة ضةند بريوباوةرِيَكةوة تؤمةتباريان 

ئـةوان )الوة شؤرشـطيَرِةكان( ثـاريَزةري راسـتةقينةي     بكةن كة ليَي بيَبةري بوون، ضـونكة  
(ي مايس بوون كـة ئـازاديي قسـةو رادةربـرِيين ثـيَ      17دةستوورة ثيَشكةوتووخوازةكةي )

بةخشنيء ئازاديي رؤذنامةنووسيء مـايف كؤبوونـةوةء خؤثيَشـاندانء مـانطرتنء ئـةو دواي      
 ئازاديية دميوكراتييةكاني زامن كرد.

كاني توركيا نةيانتواني سنووريَك دابنيَن بؤ ئةم بشيَوىء تريؤرة حكوومةتة ئيئتيالفيية
بةرب وانــةي كــة زؤربــةي ناوضــةكاني توركيايــان طرتبــؤوة. بؤيــة حيزبــة سياســييةكان،  

ي تشريين يةكةمي 01اليةنطرياني خؤيانء هيَزةكانيان ئامادةكرد بةرةو شةرِي هةَلبذاردن لة
بذاردنة لةسةر هةردوو ئاسيت سياسيء ديبلؤماسي، هةمان ساأل، وةليَ ئاكامةكاني ئةم هةَل

بةو شيَوةية كؤتايي نةهات كة ضـاوةرِان دةكـرا.. ئـةوة بـوو حيزبـي )داد(ي راسـرتِةو بـة        
سةرؤكايةتي سليَمان دميرياأل بردييةوة، دواي ئةو دووبةرةكيء ناكؤكييانـةي تووشـى حيزبـة    

نــدا، ئةمـة وايكــرد ضــةندين  ضـةثةكانء حيزبــي طـةلي كؤمــاري لةميانـةي هةَلبذاردنةكا   
خؤثيَشاندانء ريَثيَوانء ثةناطريي لةاليةن كريَكاراني ئةو كارطانةوة كـة ضـةثةكان ريَكيـان    
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دةخسنت سازبدرآ، لةوالشـةوة هيَزةكـاني كؤمانـدؤ بـة ثشـتطريي كاربةدةسـتاني توركيـا        
 لةليَداني ضةثةكان بةردةوام بوون.

و كةرتة جياجياكاني هيَزة ضـةكدارةكاني  ( ئةفسةر لةبنكة09ي كانووني يةكةم، )00لة
توركيا بةياننامةيـةكيان لةرؤذنامةكانـدا ب وكـردةوة، تيـادا داوايـان لةحكوومـةت كـرد        
سنووريَك بؤ ئةم طيَرةشيَوينيية دابنآ. لةهـةمان كـات بانطـةوازيَكيان ئاراسـتةي حيزبـة      

كؤتايي هيَنان بـة شـةرِي   سياسييةكان كرد بؤ ئةوةي بةرثرسياريَيت خؤيان هةَلطرن لةثيَناو 
 (.0/80براكوذي لةتوركيا )

ئةطةرضي ئةم بانطةوازة لةنيَو طرمةي تةقينةوةء طيزةي طوللةء هوتافكيشاندا بزر بوو، 
بةآلم كاريطةرييةكي سياسي هةبوو، ئةوة بوو هيَزة ضةثةكاني توركيـا لةثةرلـةمان خؤيـان    

ليَكؤَلينـةوة لةبودجـةي طشـيت    ي شوباتء لةكاتي مشـتءمرِء  06كؤكردةوةء توانييان لة
دةوَلةت، حكوومةتةكةي دميرياأل برِووخيَنن. بةآلم دميـرياأل كـة بـة ئـةزموون قـاَلبووي نيَـو       
سياسةتء فرتء فيََلةكاني بوو، توانيي هاوثةميانييةكي وةزاري لةطةأل ذمارةيـةك لةحيزبـة   

 دةسةآلت.سياسيية  بضووكةكان ثيَك بهيَينَء دووبارة طةرِايةوة سةر كورسيي 
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 باسي سَييةم

 دانثَيداناني سياسي بة نةتةوةي كورد لةتوركيا
 

ثارتي دميوكراتي كوردستاني توركيا، يةكةمني ريَكخراوي سياسي نةتةوةيي كورد بوو 
لةتوركيا، ضونكة لةرؤذي دامةزراندييةوة كوردي بة هةموو ضنيء تويَذيَكي كؤمةآليةتيء 

ت لةدةوري خؤي كؤكردةوةء هـاني دان بـؤ يـةكرِيزيء    بريوبؤضوونيَكي سياسييانةوة لةوآل
هةوَلــدان بــؤ داواي البردنــي زوَلــمء زؤري كؤمةآليــةتي لةســةريانء داننــان بــة بــووني 
نةتةوةييانء ثةرةثيَداني كلتووري رؤشنبرييييان، بـةآلم ئـةم يةكرِيزييـة نةتةوةييـة زؤري     

ــريورِاي جيــا  ــد لةســؤنطةي ســةرهةَلداني فرةيــي هــزرو ب ــةدةرةجنامي نةخايان واز كــة ل
ثيَطةيشتوويي هزري نةتةوةييء هؤشياري كؤمةآليةتيء شيَوازي ئةو خةباتء تيَكؤشانة 
رؤذانةيةي كورد ئاشناي بوون، هاتنـة كايـةوة بةتايبـةتى دواي ئـةو هةَلمةتـة درِندانـة       

لةدذيان بـةرثاي كـردء ئامـاجني     0907كةمويَنةيةي راسرتِؤي تورك لةحوزةيراني ساَلي 
ةوةي بووني نةتةوةيي كورد بوو لةتوركيا، ئةوة بوو لةبةرامبةر ئةو كردةوة توندرِؤء سرِين

بة خؤثيَشـانداني جـةماوةري طـةورة وةآلمـي      0907درِندانةيةدا، كوردان لةئابي ساَلي 
ــة،      ــةندنء رووداوان ــةم ثةرةس ــةدةرةجنامي ئ ــةوة.. ل ــتةكانيان داي ــرتِؤ رةطةزثةرس راس

بةرةكييةكي طةورة كةوتة نيَو ريزةكاني ثارتي دميوكراتي  دوو 0909لةئاخروئؤخري ساَلي 
 كوردستان لةتوركياء حيزب بوو بة دوو بةشةوة:

شوانييةكان: ئةم بةشة، هـةموو هيَـزة ضـةثة كوردييـةكاني لـةدةوري خـؤي كـؤ        -0
ــارانء     ــار، ء جووتي ــاران لةش ــنبريء كريَك ــةراني رؤش ــةت فةرمانب ــة تايب ــؤوة، ب كردب

الديَكان. ئةندامة كؤنةكاني هةردوو حيزبي كريَكاراني توركيـاء  كاسبكارانيش لةطوندء 
حيزبي سوشياليسيت كاديراني ئةم حيزبة ذيَرزةمينيية نويَيةيان ثيَكدةهيَنا، وةكو: دكتؤر 

ء  -ناوة نهيَنييةكةي شوان، ناوي حيزبةكة  لةم ناوةوة هـاتووة  -سةعيد قرمزي تؤثراق
 دوةدء موزةفةر ئةردؤست. سةعيد ئالضيء دوةؤ برجنيكء وةهاب ئةر

ئةم حيزبة ريَزء ثايةيةكي طةورةي هةبوو لـةناو ريَكخـراوة ضـةثة جةماوةرييـةكاني     
توركيا، وةك: هاوبةنديي دميوكراتي ذناني توركي شؤرِشـطيَرِ. هاوبةنـديي مامؤسـتاياني    
رِ، شؤرِشطيَرِ، يةكيَيت سةنديكاكاني كريَكاراني شؤرِشطيَرِ، ريَكخراوي الوانـي شؤرِشـطيَ  
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يانــة رؤشــنبريييةكاني رؤذهــةآلت. ضــرِيي ضاالكييةكانيشــي لةشــارة طــةورةكاني وةك:  
هةكاري، وان، دياربةكر بةرِيَوة دةضوو ء تيَدةكؤشا لةثيَناو مايف نةتـةوةيي طـةلي كـورد    
لةضوارضيَوةي بزوتنةوةي رزطارخيوازيي نيشتماني توركيادا، لـةدواي تريؤركردنـي دكتـؤر    

شوان(ي رابةري حيزب، هةريةك لة: سةعيد ئالضيء دؤةـؤ برجنيـكء   سةعيد )ناسراو بة 
موزةفةر ئةردؤستء وةهاب ئةردوةدء لةحيزبةكة جيابوونـةوة، ئـيرت ئـةم حيزبـة بـةبآ      
رابةرايةتييةكي بةهيَز مايةوة، بؤية كةوتة ذيَر كاريطةريي حيزبة ضـةثةكاني تـورك، بـة    

او هةنديَك لةو كؤمةَلة سياسـييانةي  تايبةت باَلي ماوي لةحيزبي شيوعيي نهيَين توركي
 كة لة)ثارتي دميوكراتي كوردستاني عيَراق( جيا بووبوونةوة.

كؤبانييةكان: ئةم بةشة ياخود ئةم باَلة كؤمةَلي شيَو كوبان بوون. كؤبان هؤزيَكي  -1
طةورةي كوردة لةناوضةي دياربةكر. ضونكة ئةم حيزبة ثيَكهـاتبوو لةدةرةبـةطء سـةراني    

شيَوء ذمارةيةك دةسرتِؤيشتووي خاوةن ريَبازء بؤضووني ئاييين، بؤية لةرووي عةشايةرء 
 ثيَكهاتةكةيةوة لةحيزبي )داد(ي توركيا دةضوو.

ملمالنيَي نيَوان ئةم دووحيزبة )شوانيء كؤبانييةكان( ملمالنيَيـةكي خويَنـاوي بـوو،    
ة: لـةو  ضةندةها جار مـؤركي كوشـتين بـة تـاكء عةشايةريشـي ثيَـوة بـوو. بـؤ منوونـ         

شةرِءثيَكدادانةي لةنيَوان دوو خيَأل لةاليةنطراني هةردوو حيزبةكـة لةشـاري مـةالزكورد    
 (.001/001( كة  كوذران )09قةوما )

ضاالكي ئةم حيزبة )كؤبانييةكان( بةزؤري لةشارةكاني: ئةرزرومء سيوا ء دياربـةكرء  
 مةآلتيةء مةالزكورد هةَلدةسوورِا.
يَراق، لةكوردستاني توركياء دواي بنةماَلـةي بـةدرخان،   ثيَضةوانةي كوردي ئيَرانء ع

رابةراني ميَذوويي دةرنةكـةوتن تـا بتـوانن كاريطـةريي سياسـيء ئـاييين بكةنـة سـةر         
جــةماوةري كــورد لــةتوركيا، بــةآلم ســةررِاي ئــةوة بزوتنــةوةي كــورد لــةتوركيا زيــاتر 

كـاني، ئةمـة  لةبـةر    جةماوةريء تؤكمةتر بوو ويَـرِاي ملمالنيَـي نيَـوان باَلـة جياجيا    
زاَلبووني باري رؤحي بة كؤمةَلي )يان ئةوةي طؤستاف لؤبؤوني كؤمةَلناسي فةرةنسايي بة 

ناوي بردووة( لةبةرامبةر ئةو مةترسيية هاوبـة ء طشـتييةي    -الاطيع -رؤحي طاطةلي
دةيةوآ تؤوي نةتةوةي كورد لةو وآلتة بربِيتةوةء قةآلضؤيان بكات ئةويش مةترسي بةرةي 

 يزمي راسرتِؤي توركة. فاش
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واديارة، كةسـايةتيية سياسـييةكاني كـورد لةبـةر ضـةند فاكتـةريَكي ئايـديؤلؤذيء        
كؤمةآليةتي، وايان بة باشرت دةزاني لةضوارضيَوةي حيزبة سياسييةكاني توركيا دريَذة بـة  
خةبات بدةن لةبري ئةوةي خؤيان ريَبةرايةتي بزوتنةوةي كورد بكةن. بـؤ منوونـة لةسـاَلي    

)كاميل ئاكينجي(ي بة رةطةز كورد بووة سكرتيَري طشيت ثارتي كريَكاراني ضةثي  0908
بـة   0909توركيا، نووسةرء هزرةظاني ضةثرِةوي كورديش حمةمةد عةلي ئةس ن لةسـاَلي  

يش، دةبيين كةسـايةتي نـاوداري   0908سةرؤكي هةمان حيزب هةَلبذيَردرا هةر لةساَلي 
بةناوبانطي )عةزيزان(ي كورد بووة سـةرؤكي حيزبـي    كورد يوسف عةزيز ئؤةَلو لةهؤزي

توركياي تازةء ذمارةيةكي زؤر لةنويَنةرة كوردةكاني سـةربة حيزبـي دميـوكراتي ثيَشـوو     
هاتنة ثاَلي، تةنانةت ئةم حيزبة بة راشكاوي بةوة تؤمةتبار دةكـرا حزبيَكـي كوردييـةء    

ري بة مةسـةلةي ثةرةثيَـداني   بانطةشة بؤ بزوتنةوةي كورد دةكات لةبةر طرنطيثيَداني زؤ
 (.01/91ناوضةكاني رؤذهةآلت )

( سـاأل،  01بؤ يةكةمني جار لةميَذووي توركياي نوآء لةثا  تيَثـةربووني نزيكـةي )  
سةرنج دةدةين ناوةندة سياسيةكاني تورك دان بة بووني كةمايةتي كوردا دةنيَنء جـةخت  

نيشتماني لةسةروبةندي ساَلةكاني دةكةنة سةر رؤَلي بةرضاوي لةبزوتنةوةي رزطارخيوازيي 
ي 10بيست. بؤ منوونة: رؤذنامةي )ئولو (ي زماحناَلي حيزبي طةلي كؤماري لةريَكةوتي )

(وة دةستيكرد بة ب وكردنـةوةي يادداشـتةكاني سـةرؤكي ثيَشـووتر     0909ئاداري ساَلي 
رؤَلـي   )عيسمةت ئينؤنؤ(ي هةظاَلي مستةفا كةماأل ئةتاتؤركء تيادا تاكيد دةكاتة سـةر 

كورد لةهـةردوو كـؤنطرةي )سـيوا (ء )لـؤزان(ء هـةوألء خـةباتيان شـان بةشـاني بـرا          
توركةكانيان بؤ بةرطريكردن لةيةكيَيت خاكي نيشتمانء ئـةو داخوازييـة نيشـتمانييانةي    
بةناوي هةردوو طةلي توركء كوردةوة خرانة ثيَش كؤنطرةي ثاريس بةو سيفةتةي هةردوو 

 (.1/1/16يادا )هاوبةشن لةنيشتماني تورك
لةسةر ئاسيت خةباتي سياسيش دان بة كيَشةي كورد نرا كاتيَك نووسةري ضةثي تورك 
ميهري بيللي وانةيةكي بة ناونيشاني )هةقياةتي نةتةوةيةك( لةطؤظاري )رووناهي( ضة  
ب وكردةوةء ويسـيت لةكؤليَـذي مـاف لةئةنكـةرة بيخويَنيَتـةوة، بـةآلم كاربةدةسـتاني        

ريَطةيان نةدا. )بيللي( لةوانةكةيدا ئامـاذة بـة كيَشـةي كـورد دةداتء     ئاسايشي تورك 
دةَليَ: ))لةتوركيادا كيَشةيةك هةية بة ناوي كيَشةي كورد، ئةم كيَشـةية لـةوةتي تـورك    
لةسةر ئةم خاكة ثةيدا بوون، بووني هةية. جا ئةطةر بزوتنةوةكةي شيَو سـةعيدي كـورد   
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ن بةريتانياوة بؤ دابرِيين وياليةتي مووسأل لةتوركيا وةك هةوَليَكي ئاشكرا بووبيَت لةالية
بة مةبةسيت لكاندني بة عيَراقةوة، ئةوة ثيَويستة ئةو بزوتنةوةيةء فاكتـةرةكاني نةبنـة   
سةبةبكاري ئةم هةموو زوَلمء ستةمء سياسةتة بة تورك كردنةي لةتوركيا بةسـةر طـةلي   

ةكارهيَناني زماني نةتةوةيي خؤيـان  كورد هاتووة، ئيَستا كاتي ئةوة هاتووة كورد مايف ب
ــةي    ــة ثيَناس ــاني شؤرِشــطيَرِا دان ب ــاي عيلم ــاري توركي ــيَوةي كؤم ــدريَتآء لةضوارض ب
نةتةوةيياندا بنرآ. ضارةسةركردني كيَشةي كـورد لـةتوركيا بـة دامةزرانـدني دةوَلـةتي      
نء كوردي لةم وآلتة نايةتةدي، بـةَلكو بـة ثيـادةكردني هـةموو مافـة نةتةوةيييـةكانيا      

لةضوارضيَوةي يةكيَيت توركيا ديَتة دي، بؤ ئةوةي هةردوو ثيَكـةوة شـان بةشـاني يـةكرت     
لةشؤرِشيَكي نيشتماني دميوكراتيدا لةدذي ئيمثرياليزمء ضةوساندنةوةء ستةمكاري خةبات 

(. ليَرةدا بة تاكيدةوة دةكرآ بَليَني: بزوتنةوةي كورد ثيَشكةوتنيَكي 1/1/17بكةين..(( )
ــة   طــةورةي وةد ــةثيَناو شــادبووني طــةلي كــورد بةماف ــةرةو ئاماجنــةكاني ل ةســتهيَنا ب

نةتةوةييةكانيء بيستنى دةنطي لةسةر هةردوو ئاسيت سياسيء كؤمةآليـةتي لـةتوركيا.   
ئةمة  ئةو ثرسة بوو حيزبي كريَكاراني سوشياليسيت توركيا لـةكؤنطرةي ضـوارةمينيدا   

دا، جةخيت لةسةر كردةوة كاتيَـك  طريَي  0971ي تشريين يةكةمي ساَلي 10-19كة لة
سةركردايةتي تازةى ئةم حيزبة برِياريَكي سةبارةت بةكيَشةي كورد ثةسـند كـرد، ئةمـة    
دةقةكةي بوو: ))كورد طةليَكة لةرؤذهةآلتي توركيا، بووني هةيـة((. ئةطةرضـي حيزبـي    

مي، بةآلم كريَكاراني سوشياليسيت داني نةنا بة مايف طةلي كورد بؤ وةدةستهيَناني ئؤتؤنؤ
ئةم دانثيَدانة سياسييةي بة بووني طةلي كـورد لـةتوركيا، هـاني بزوتنـةوةي كـوردي دا      
بةشدارييةكي كارا بكات لةذياني سياسي لةتوركيا، بة تايبةت ثا  ئةوةي دةنطي كورد 
بايةخء طرنطي هةبوو لةهةَلبذاردنة نويَنةرايةتييةكاندا، دةبيين كاتيَك ثرؤسةي هةَلبذاردن 

%(ي دةنطـةكاني  60.0بةرِيَوةضوو، حيزبـي داد )  0909تشريين يةكةمي ساَلي ي 01لة
وةدةستهيَنا، حيزبـة كيَربِكارةكةشـي )واتـة: حيزبـي طـةلي كؤمـاريي ضـةثي ميـانرِةو         

( نويَنـةري  601%(ي دةنطةكاني وةدةستهيَنا، بةمة  ئةم هةَلبذاردنـة لـةكؤي )  17.6)
ي هيَناية ناو ثةرلةماني توركيا، ئةمة جطة ( نويَنةري كورد70هةردوو حيزبي ناوبراو، )

لةحيزبي )يةكيَيت( كة كؤمةَليَكي زؤر لةكوردة شيعة مةزةبةكاني وياليةتةكاني: تؤجنليء 
( ئةسـتيَرة بـوو   01سيوا ء جرومء تؤقاتي بؤ الي خؤ راكيَشا. دروةي حيزبي يةكيَيت )

ةكة دةكات.. ليَرةشةوة ئـةم  ( ئيمام01( ئةستيَرةية بةرجةستة لة)01دةَليَن طوايا ئةم )
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حيزبة بـة بـةكارهيَناني ريَبـازي ئـاييينء ئـايينزاي عةلـةوي لةبةرذةوةنـديي ئاماجنـة         
(. بةآلم )حسيَن ثاآلن( سـةرؤكي حيزبـة كـة بـةم     01/99سياسييةكاني، تؤمةتبار كرا )

شيَوةية بةرثةرضي تؤمةتةكاني دايةوةء طوتي: لةوآ رِا فةرقء جوداييةكي فرة هةن لـةو  
ناوضةيةي رؤذهةآلت كة بة دريَذيي نيَو سةدةي رابووردوو وا ثشتطوآ خراوة بة شيَوةيةك 
دانيشتواني بوونةتة هاوآلتي ثلةدوو، بؤية حيزبةكةمان دامةزراء بةرنامةيةكي ئابووريء 
كؤمةآليةتي بؤ ثةرةثيَداني ناوضةكة خستة بةرضاو بؤ ئةوةي بطات بة ئاسيت ثيَشكةوتين 

ي توركيـاء جيـاوازيش وةالوة بنـرآ. ئـا ئةمةيـة هـؤي خرِبوونـةوةي        ناوضةكاني ديكـة 
 (.01/010جةماوةري رؤذهةآلت لةدةوري حيزمبان )

طؤرِةثاني توركيا هةآلويَردةيةكي سياسي تونـدي بـةخؤوة بـيين، دواي     0971ساَلي 
كة لةئاكامدا هيض كام لةحيزبة سياسييةكان زؤرينةي ثيَويسـتيان  0909هةَلبذاردنةكاني 

دةستنةهيَنا بؤ ثيَكهيَناني حكوومةت. ئةوة بوو دووبةرةكييـةكي طـةورة كةوتـة نـاو     وة
( ثةرلةمانتاري دةستيان لةكار كيَشـايةوةء )حيزبـي دميـوكراتي( يـان     9)حيزبي داد(ء )

( نويَنـةري تـر   6ثيَكهيَنا كة بةريَباز بريؤكـةي راسـيت زانسـيت ثةسـند كـرد، ثاشـان )      
بزوتنـةوةي راسـيت تونـدرِؤ. ثرؤفيسـؤر )نةمجـةدين       جيابوونةوةء هاتنـة ريـزي حيزبـي   

ئةربةكان(ي سةرؤكي ذوورة بازرطانيء ثيشةسـازييةكاني توركيـاي ثيَشـوويش، حيزبـي     
سيستمي نيشتماني بة ريبـاز ئيسـالمي دذ بـة كؤمؤنيسـيتء زايـؤنيزميء ماسـؤنيء       

 ئيمثرياليزمي، دامةزراند.
ين كؤمةَلـةي وةك: بزوتنـةوةي   بزوتنةوةي ضةثيش لةتوركيا دابة  بووة سـةر ضـةند  

شؤرِشي دميوكراتي نيشتماني بة سةرؤكايةتي ميهري بيللي، بزوتنةوةكة برِواي بة خةباتي 
سياسي بوو، ثا  ئةوةي هيَزة ضةثةكاني توركيا طةيشتنة ئةو قةناعةتةي كة بة ريَطـاي  

( ناتوانن هةَلبذاردنء طةمةي ليرباليي ثةرلةمانيء بة تيؤريي )ماركسي لينينيزمي ماوي
 (.0/87دةسةآلت بطرنة دةست. ثاشان ئةم بزوتنةوةية  بوو بة دوو بةشةوة )

بزوتنةوةي طرووثةكاني الدآ: بانطةشـةي دةكـرد بـؤ كؤكردنـةوةء ئامـادةكردني      -0
وةرزيَرء جووتياران بةرةو شؤرِشي ضةكداري بة ئاماجني رووخاندني رذيَم. ضةثي كورد بـة  

ن دؤةؤ برجنيكء وةهاب ئةردوةدو كة لةئاخروئؤخري )ساَلي سةركردايةتي هةردوو بةرِيَزا
(ةوة زينداني كرابوو، لةطةأل ضةند سةركردةيةكي تر اليـةنطريي ئـةم بزوتنـةوةيان    0909
 دةكرد.
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بزوتنةوةي طرووثةكاني شار: ئةم بزوتنةوةية  برِواي بة شؤرِشي ضةكداري هةبوو، -1
ة سةر بانكء رفاندني بةرهةَلستكارةكانيان. بةآلم بة شيَوازي تؤقاندنء كوشنتء هةَلكوتان

ماهريجايانء دنيز طيزميش سـةركردايةتيي بزوتنةوةكـةيان دةكـردء هـةردوكيان ثـارتي      
رزطــارخيوازيي ميللــي توركيايــان ثيَكهيَنــا بــة رابةرايــةتي جايــان، ســوثا يــان بــةرةي 

وانـي  رزطارخيوازي ميللي توركيـا  بـة سـةركردايةتي كيـزميش، هـةروا ريَكخـراوي ال      
يشيان دامةزراند كة نةمجي دميريء )ئاَلكاي( خيَزانـيء هـةردوو   Gece- Devشؤرِشطيَرِ 

عومةر كؤهةنء حسيَن ئيتاني بـة رةطـةز كـوردء كاميـل دةدةء ضـةند كةسـانيَكي تـر        
 (.06/8ســـــــــــــــــــــــــــةركردايةتييان دةكــــــــــــــــــــــــــــرد ) 

ذيَـر   كؤمةَلي دووةمي بزوتنةوةي ضة ، ئةو سوشياليستة شؤرِشطيَرِانة بـوون ضـووبوونة  
ئاآلي ثارتي كريَكاراني توركيا، سةركردةكاني ئةم كؤمةَلةية بـرييت بـوون لةذمارةيـةك    

حمةمةد عـةلي ئيبـارء     لةمامؤستاياني ثايةبةرزء ناوداري زانكؤ، وةك: بةهيجة بؤرانء
سةعدوون ئارنء كؤمةَليَكي زؤر لةرؤشنبرياني ضـةثي كـورد لـةدةوري كـؤ بووبوونـةوة.      

 -ي بؤ خةباتي ضةكداري دةكرد، بةآلم تـةنها بـرِواي بـة ماركسـيزم    بزوتنةوةكة بانطةشة
 لينينيزم بوو.

كؤمةَلي سيَيةميش: بزوتنةوةي كاديري شؤرِشطيَرِ بوو، زؤربةيان لةو ضةثرِةوانة بوون 
برِوايان بة ماركسيزم هةبوو، بةآلم بة راشكاوي باسيان نةدةكرد، بةَلكو لةبـةر رؤشـنايي   

ي كـةماليزم بانطةشـةي شؤرِشـيان دةكـرد. ئـةم بزوتنـةوة بـة        ثرةنسيثة ضاكسـازييةكان 
رِيَبةرايةتي دؤةان ئاوضي ئؤةَلو بوو كـة خـؤيء بزوتنةوةكـةي طوزارشـتيان لـةبؤرذواي      

 نيشتماني لةتوركيا دةركرد. 
ــيَ ســةختة    ــاكؤكيء ملمالن ــرِاي ن ــةوة ويَ ــةرةي راســت(يش، ئ ــة حــاَلي )ب ــة  ب ب

ني بةرةيةكي نةتةوةيي بةرفراوان دةكرد بة ئاماجني ناوخؤييةكاني، بانطةشةي بؤ ثيَكهيَنا
بةرةنطار بوونةوة لةمةترسي كؤمؤنيسيتء ئارماجني دةوَلةتي توركياي نةتةوةيي لةسـةر  
ثرةنسيثةكاني ئاييين ئيسالمء هزري نةتةوةيي. بةرةكة ثيَكهاتبوو لة حيزبي بزوتنـةوةي  

اكووري ضينةوة تا دةطاتة دةرياي نةتةوةيي، بانطةشةي بؤ يةكثارضةيي توركياي دةكرد لةب
ــا بــؤ وةديهيَنــاني ئاماجنــةكانيء   ــك دادةن ــدؤزي بــة ئاميَريَ ســثيي ناوةرِاســتء كؤمان

 -حيزبي )داد(ي خاوةن رةوتي ئيسالميء هةسيت ليرباَلي -رووبةرِووبوونةوة لةدوذمناني
دامةزرا حيزبي سةالمةتي نيشتماني ئاييين بة سةرؤكايةتي ثرؤفيسؤر نةمجةدين ئةربةكان 
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كة بةرهةَلستكاري كؤمؤنيسيتء زايؤنيزمء ماسـؤنيزمء ئيمثريـاليزمي لةهـةمان كـات     
 دةكرد.

حيزبي طةلي كؤماريش، بة ثرةنسيثة مامناوةندييةكةيء بة خرِبوونةوةي الواني لةنيَو 
يةكيَتيية كؤمةَلة سوشيال دميوكراتييةكاندا، باوةرِي بة شؤرِ  هةبوو، بةآلم بـة ريَطـةي   

 سازييةي ثشيت بةستووة بة ذياني ثةرلةماني دميوكراتي.ئةو ضاك
ملمالنيَي ئايديؤلؤذيي لةنيَوان ئةم هيَزة راستء ضةثانة كـة اليـةني دةرةكـي بيـاني     
ثشتطريي ليَ دةكردن، هيَندة سةختء توندءتيذ بوو، ليَككاَليبووني نيَوانيان مةحاأل بوو، 

ي خةباتي منوونةيي ترء هةر خؤشـي  ضونكة حيزبء تاقميَكيان هزري خؤي راستء شيَواز
 (.0/88رزطاركةرةء ئةوة  برِواي ثيَ نيية خايةنء بة كريَطرياوةء ثيَويستة لةناو بربيَت )

حكوومةتي سليَمان دميريال هةوَليدا بة شيَوازي توند بةرةنطاري ضةثي ضاالك بيَتةوة، 
ي لةزيندانيَ توند (THKOلةبةرئةوة سةركردةكاني سوثاي رزطارخيوازيي ميللي توركيا )

كردنء يانةكاني هزريشي داخست، بـةآلم سـوثاي توركيـا لةهةمبـةر حكوومةتـة تاكـة       
رةوتةكةي دميـريال رازي نـةبوو كـة جـةخيت كردبـووة سـةر ليَـدانء بةربـةرةكانيكردني         
ضةثةكان، ضونكة سوثا دةيويست طيَرةشيَويَينء بزوتنةوةي تريؤريسيت ض لةبـةرةي ضـة    

 ببات.يان راست، لةناو 
لةبةرئةوةي حكوومـةتي دميـريال بـاري نائاسـايي )عـوريف( لـةوآلتا جـارِ دابـوو بـؤ          
لةناوبردني بزوتنـةوةي تيَكدةرانـة، بؤيـة هةريـةك لـةماهري جايـانء هـةظاآلنيء دنيـز         
طيزميشء هةظاآلني رةوانةي دادطاي عورفيي سيَيةم لةئةسـتةموول كـران، بـة تؤمـةتي     

ميللي توركيء بـةرةي رزطـارخيوازيي ميللـي توركيـاء      دامةزراندني حيزبي رزطارخيوازي
( ئـةمريكايي  6كوشتين )ئةبراهام رؤم(ي كونسوَلي ئيسرائيل لةئةستةمووألء رفانـدني ) 

لةطةأل سيثةل ئةركانء دزيين دوو بانك لةئةنكةرةء ئةسـتةموولء جطـة لةدامةزرانـدني    
 وريي وآلت.ضةند ريَكخراويَكي نهيَين بة ئاماجني طؤرِيين رذيَمي دةستو

ئةوة بوو دادطاي عورفيي سيَيةم لةئةسـتةمووأل حـوكمي لةسـيَدارةداني دةركـرد بـؤ      
هةريةك لةبةريَزان: كاميل دةدةء نةمجي دمريء ئاَلكاي دمـريي خيَزانـيء قةدريـة دنيـز     
ــة     ــان ب ــة كيَشــةي مــاهري جاي ــرابوو ب ــةو كيَشــةيةي ناس ــا  ل ــوزانء رةجكــان مان ت

ــ  ــة دامةزران ــةتباركردنيان ب ــوركي  تؤم ــارخيوازي ت ــي رزط ــةرةي THKPدني حيزب ء ب
ء ثروثاطةنـدة كـردن لةبةرذةوةنـدي كؤمؤنيسـيتء     THKCرزطارخيوازيي ميللي توركيا 
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رفاندني )ئةبراهام رؤم(ي كونسوَلي ئيسـرائيلء ثاشـان كوشـنت ء هةوَلـدان بـؤ طـؤرِينء       
دواجـار، دادطـاي   هةَلوةشاندنةوةي دةستووري توركيا بة ريَطةي بةكارهيَناني هيَز. بةآلم 

ناوبراو حوكمي هةريةك لةئاَلكاي دمريء قةدرية دنيـزء رةجكـان ماناسـي لةئيعدامـةوة     
طؤرِي بؤ حوكمي تاهـةتايي، لةبـةر ئـةوةي ئـافرةت بـوون.. هـةمان دادطـا  حـوكمي         

( كةسي ديكةشـي ئـازادكرد ضـونكة ئةمانـةي     0( كةسدا سةثاندء )0جياجياي بةسةر )
 (.0/01ا نةبوو )دواين هيضيان لةسةر ئاشكر

مؤركراء بة ثيَي ئةم ريَككةوتننامةية  0971ي ئاداري ساَلي 00كة ريَككةوتننامةي 
حكوومةتي عيَراق دانـي بـة مـايف ئؤتؤنـؤمي بـؤ طـةلي كـورد لـةعيَراق نـا، هـةردوو           
حكوومةتي كؤنةثةرسيت ئيَـرانء عيَـراق تـر ء دَلةرِاوكـةي ئـةوةيان لـيَ نيشـت نـةبا         

ر تةشةنة بكاتء ثةرةبسيَنآ، جا بؤ خؤثاراسنت لةم مةسـةلةية، بـة   بزوتنةوةي كورد زيات
هاوكاري لةطةأل هيَزة توندرِؤء فاشيزمةكان ضنطي خؤيان زياتر توند كرد بةسةر رؤَلةكاني 

 0971ي نيسـاني سـاَلي   8طةلي كورد لةو دوو وآلتة. بؤ منوونة حكوومـةتي دميـرياأل لـة   
كؤثتةر بـة بيـانووي كوشـتين دوو ثاسـةواني      هيَزيَكي كؤماندؤي بة ثالثشيت زريَثؤ ء

(، لةكاتيَكدا ئاماجني حكوومةتي 01/0شةوانة لةناوضةكة، رةوانةي شاري سةلوان كرد )
توركيا لـةناردني ئـةو هيَزةبـؤ تؤقانـدنء ثشـكنيين شـارةكة بـوو. كـاتيَكيش هـةمان          

 (ء ثاشــكؤكةي176حكوومــةت )حكوومــةتي دميــرياأل( ياســاي ســةنديكاكاني ذمــارة )
(ي دةركرد كة بة طويَرةي ئةم ياساية هةموو سةنديكاكاني وآلت )سةنديكاي كاري 170)

بة مةبةسيت ئةوةي هةموو كريَكاران ناضار بن  -( نةبيَت، هةَلوةشيَنرانةوةTurkisتورك 
ئةوة بوو كريَكاران لةهةردوو شاري ئةسـتةمووألء قـؤض ئيلـي     -بيَنة ريزي ئةمةي دوايني
ن لةمةيداني تةقسيم لةئةستةمووأل سازدا، بؤ سـةركوتكردني ئـةم   مانطرتنيَكي طشتييا

مانطرتنـة هيَــزة تونـدرِؤكاني تــورك بةتايبـةتى كؤمانــدؤكاني حيزبـي ئــةو )بزوتنــةوة     
نةتةوةيية(ي كة لةسةر داروثةردووي حيزبي الديَيي كؤماري دامةزراو لةشـوباتي سـاَلي   

نة ئاشتييانةكةيان دايةبـةر ريَذنـةي   خؤثيَشاندا -)توركيش( بووبووة رابةري باآلي 0909
طوللةء ذمارةيةك كوذراوو برينداري ليَكةوتةوة.. ثاشـانيش ثؤليسـي تـورك لـةو شـةرِو      
ثيَكدادانةي لـةنيَوان كؤمانـدؤي طورطـة بؤرةكـانء كريَكـارة ضـةثةكان روويـدا، خـؤي         

ةكي هةَلاورتاند بؤ ثشتيوانيكردني كؤماندؤ لةدذي كريَكاراني ضـة  لةمةشـدا ذمارةيـ   
زيَدةتر لةكريَكاران كوذرانء بريندار بوون.. لةسؤنطةي ئةم رووداوة هةموو هيَزة ضةثةكان 
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ي حوزةيران( لةهةمان شويَن ساز 00داوايان كرد خؤثيَشاندانيَكي طشيت بؤ رؤذي دواتر )
بدرآ، بةآلم كة ئةمة روويدا هيَزةكاني ئاسايشي تورك بةرةنطاري خؤثيَشاندةران بوونةوةء 

بةكذداضوونيَكي طةورة قةوما لةنيَوان هيَزةكاني ئاسايشء كؤماندؤ لةاليةكء هيَزة  شةرِء
ضةثةكان لةاليةكي ترء قةساخبانةيةكي ترسناكيان نايةوة دةيةها كوذراوء برينـدار تيـادا   

 (.1/1/091بوونة قورباني )
ء 0900بؤ نارِةزايي دةربرِين بةرامبـةر ئـةم ثيَشـيَلكاريية ئاشـكرايةي دةسـتووري      

هاوكاريي حكوومةتي دميرياأل لةطةأل كؤماندؤء راسـرتِةوةكان بـؤ دةسـتدريَذيكردنة سـةر     
كريَكارةكان، ضةندين خؤثيَشانداني طةورة لةناوضةي رؤذهةآلت بة تايبـةت لةدياربـةكرء   

رووياندا، حكوومـةت ئـةم خؤثيَشـاندانانةي     0971ئودةميش لةمانطي تةمووزي ساَلي 
كمي عوريف( لةهةرسآ وياليةتـةكاني ئةسـتةمووألء ئةنكـةرةء    قؤزتةوة بؤ جارِداني )حو

دياربةكر، لةثاشان بازنةي حوكمة عورفييةكـةى فراوانكـرد تـا سـآ وياليـةتي ديكـة        
 لةرؤذهةآلت بطريَتةوة.

لةم سةروبةندةشدا، يةكيَيت كؤمةَلة سوشياليستة دميوكراتييةكان دروةيَكيان بةناوي 
يادا داوايان لةطشت كؤمةألء ريَكخراوة نهيَينء ئاشكراكان )ماَلئاوا..ضةك( ب وكردةوة، ت

كرد ضةكةكان فرِآ بدةنء روو بكةنة دايالؤطي دميوكراتييانة لةثةرلةمان بؤ ضارةسةركردني 
كيَشة سياسيء ئابوورييةكاني وآلت. بةآلم بةرةي ضة  ئةم بانطةشةيةي وةك ضؤن دةَليَن 

ؤ ئةوة لةطرفتء كيَشةكاني رؤذانةيةوة دوور بيَت بة ويَنةي ضاو بةستين طةل لةقةَلةم دا ب
(، كةضي بةرةي راست بة بانطةشةيةكيان دانا بؤ داثؤشيين تاوانةكاني ضة ، بؤية 0/89)

كؤمةَلة سوشياليستة دميوكراتييةكاني اليةنطري حيزبي طـةلي كؤمـاري بوونـة ئامـاجني     
 هةردوو بةرةي راستء ضة  وةكو يةك.

دميــرياأل بــة ثشــتيوانيء يارمــةتي بــةرةي راســتء هيَــزة  لــةناو ئــةم شــايلؤةانةدا،
كؤنةثةرستةكاني وآلت هةوَلي دةدا بةرةنطاري مةترسيي بـةرةي ضـة  ببيَتـةوة، ئةمـة     

 0970ي ئـاداري سـاَلي   01لة -كة نارِازي بوو لةكارةكاني دميرياأل -وايكرد سوثاي تورك
كةوتء ذةنـراأل )تاةمـا (ي   هؤشدارييةك بداتة حكوومةت، دةرةجنام حكوومةتي دميرياأل 

سوثا ساالر جارِي باري نائاسـايي لةهـةموو وياليةتـةكان داء جَلـةوي دةسـةآلتي طرتـة       
 دةست.
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سوثا، ثيَي وابوو )سليَمان دميريال(ي سةرؤك وةزيـران نيـازي جيـددي نييـة بشـيَويء      
ةية هـةر  تؤقاندن بة هةموو شيَوازيَكيان لةوآلتا بنةبرِ بكات، ضونكة تةنها سةرقاَلي ئةو

ئؤثؤزسيؤنيَك سةري هةَلربِي، بة ضةثرِةويء كؤمؤنيسـتييةوة تؤمـةتباري بكـات، جطـة     
لةوة  ثةردة بدات بةسةر كردةوةكاني كؤماندؤء راسرتِؤكانء بانطةوازةكاني ةةزاء شةرِي 

 ثريؤزي دذة كافرةكان كة تاقمة كؤنةثةرستةكان بةرزيان دةكةنةوة.
جَلةوي دةسـةآلتي دايـة دةسـت حكوومـةتي نيهـاد       كة دميرياأل رووخا، هيَزي ضةكدار

ئرييم، خؤيشي )واتـة: هيَـزي ضـةكدار( بـةرةو سـةربازطةكاني كشـايةوة، دواي ئـةوةي        
ــداني    ــةردةم ئةجنام ــاندةوة وةك رآ خؤشــكردنيَك لةب ــةتي هةَلوةش ــةني نويَنةراي ئةجنوم

 (.0/91هةَلبذاردني نوآ )
ةزيري ناوخؤي توركيا، لةليَدوانيَكيدا ( فةريد قوبادي و0970لةكؤتايي ئةو ساَلةدا )

لةمةرِ تريؤرةوة طوتبووي: ))سةبةب كاري طـةورةي تـريؤر ئـةو مافةيـة كـة دةسـتووري       
بة هاوآلتياني بةخشيوةء ئةوانيش بؤ تيَكداني بـاري ئاسـايش قؤسـتوويانةتةوة،     0900

لـيَ  سةبةب كاري دووةميش ثيَطـةي جـوطرايف وآلتةكةمانـة كـةوا تريؤريسـتان كـةَلكي       
وةردةطرن بـؤ جآبـةجيَكردني مةرامـةكانيان. ئيَمـة بـة هاوكـاريي حكوومـةت لةطـةأل         
هاوآلتياندا، كـاري دةسـتةجةمعي دةكـةين بـؤ بنـةبرِكردني تـريؤر لةوآلتةكةمانـدا..((        

(00/9.) 
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 بةشى ثيَنجةم

 ياكوردو ئاذاوةى سياسى لة تورك
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هيض ثـارتيَكى سياسـى بةتـةنيا نـةيتوانى ئـةو زؤرينـة        0971لة هةَلبذاردنةكانى ساَلى 
ثةرلةمانية دةستة بةر بكات، شايستة بَيـت حكومـةت ثَيـك بهَينـَى، بـةاَلم حيزبـى طـةىل        
كؤمارى و حيزبى داد زؤرينةى دةنطةكانيان هيَنا بةشيَوةيةك هةر يةكةيان بتوانىَ بة بةستنى 

انى لةطةلَ حيزبيَكى بضووك يان زياتر حكومةت دامبةزريَنآ ، ئةطةرضي لةدةرئـةجنامى  هاوثةمي
يـش ،   0971ى تشرينى يةكةمى سـاَلى   06و هةَلبذاردنةكانى 0970هةَلبذاردنةكانى ساَلى 

حيزبةكان بة زؤرينةى دةنط نةيانربدبؤوة ، وةىلَ ئةوة دةرطاى خستة سةر ثشت بـؤ طريَـدانى   
ى  01لة حوكمرِانيدا ، ئةمة ئةو رِةوشة بـوو توركيـا تـاوةكو كوودةتـاى      هاوثةميانى سياسى
 0971بـةخؤوة بينـى. دميـةنى طؤرِةثانةكـة لـةدواى هةَلبذاردنـةكانى        0981ئةيلوىل ساَلى 

 (: 0/91بةرجةستة بوو لةم ويَنةيةى الى خوارةوة )
لـة ئاسـتى    لةسةر ئاستى بزووتنةوةى ضة  و سؤشياليستى ناكؤكييةكى زؤر ض –يةكةم 

حيزبى و رِيَكخراوةيى يان ئايدؤلؤذى، لةئارادا بـوو لـةورِا ئـةم حيـزب و كؤمةَلـة سياسـيانة       
 دامةزران :

 حيزبى كريَكاران بة سةرؤكايةتيى بةهيجة بؤران . -0
 حيزبى سؤشياليستى توركى بةسةرؤكايةتيى حمةمةد عةىل ئيبار . -1
 ى دؤةؤ برينجيك .حيزبى كريَكاران و جوتياران بةسةرؤكايةتي -1
 حيزبى سؤشياليست دميوكراتةكان بة رِيَبةرايةتيى ميهرى بيللى . -6

سةرةرِاى ئةو كؤمةَلة سياسى و كوتالنةى بةو حيزبانةوة نةبةسرتابوون وةكو : خرِبوونةوةى 
وةهاب ئاردوةدو كة لةطةلَ بزووتنةوةى كورد لة توركيا و كؤمةَلى بارزانى لة عيَراق هاوكارى 

 .(8)دةكرد

                                                           

عيَراقة بة سةرؤكايةتى رابةرى ميَذوويي  مةبةستى لة كؤمةَلى بارزانى )ثارتى دميوكراتى كوردستانى -8
 كورد مستةفا بارزانى .)وةرطيَرِ(
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لةبةرامبةر ثةرتةوازةيى بةرةى ضة  و سؤشياليستى ، بةرةى رِاست هةوَلى دةدا  –دووةم 
بة هاوكارى اليةنةكانى )بة حكومةتى دميرياليشـةوة لـةكاتى ثيَكهيَنـانى حكومةتةكـةى بـة      
هاوثةميانى لةطةلَ حيزبةكانى تر( خؤى كؤبكاتةوة بؤ بةرةنطاربوونةوة لة توندرِةؤيي ضـة  لـة   

 ا ، بةرةى رِاست ثيَكهاتبوو لةم حيزب و كؤمةالنةى الى خوارةوة :توركي
حيزبى داد بة رِابةرايةتيى سليَمان دميـريال ، بـة مـةيلى موحافيزكـارى و هاوسـؤزى       -0

لةطةلَ ئةمةريكا ناسرابوو ، حيزبةكةى برِواى بة ليرباليةت و دذايةتى كؤمؤنيستى دةكات ... 
و بانطةشةكردنى ، بؤ هاوكارى لةطةلَ عةرةبةكان ، بةبىَ ئةوة  ويَرِاى رةوتيَكى ئيسالمييانةى

 داواى ثضرِانى ثةيوةندى بكات لةطةلَ قةوارةى زايؤنيزم .
حيزبى بزوتنةوةى نةتةوةيى : بةرِابةرايةتيى )ئةلث ئةرسةالن توركيش( كة يةكيَك بوو  -1

ســرابوو بــة و ئــةو كةســةى نا 0901ى مايســى ســاَلى  17لــة ســةركردةكانى كودةتاكــةى 
بانطةشةكردنى بؤ يةكثارضةيى توركيا لة باكوورى ضينةوة تا دةرياى سـثى نـاوين لـة ثيَنـاو     
دامةزراندنى توركياى طةورة، ناسراويش بوو بة دذايةتيكردنى توندى بةرامبةر بة كؤمؤنيستى 
ة و جووةكان و زايؤنيزم وةختىَ دةبنة مةترسى بؤسةر توركيـا ، سـةرةرِاى اليـةنطريكردنى لـ    

يةكيَتيى عةرةب ئةطةرضى ثشتطريى هاوكاريي عةرةبى توركى ئيسالمى دةكرد ، ئةم حيزبـة  
ضةندين ئؤردوطاى بؤ رِاهيَنانى ئةندامةكانى لةسةر ضةك كردبؤوة ، ثاشانيش تريؤرى سياسـى  

(، ثـا  ئـةوةى كؤمؤنـدؤكانى    0/9( وة مومارةسة كرد )0909ى ئةيلوىل ) 09بة تاكى لة 
طةلَ ثؤليسدا هاوكارييان كرد لةو كوشتارطةرييةى لة طؤرِةثـانى تةقسـيم لـة    حيزبى ناوبراو لة

 لة ئةستةمولَ قةوما. 0971ى حوزةيرانى ساَلى  00و دواييش لة  0909شوباتى ساَلى  00
بـة سـةرؤكايةتيى    0971ى شـوباتى سـاَلى    8لـة   –حيزبى سةالمةتى نيشتيمانى  -1

-0900ذوورى بازرطـانى تـورك لـة سـاالنى )    ثرؤفيسؤر )نةمجةدين ئةربـةكان( ى سـةرؤكى   
(، دامةزرا ، ئةربةكان بة بـريو بؤضـوونى ئيسـالمى و هاوسـؤزى لةطـةلَ كيَشـةكانى       0909

عةرةب و دذايةتيكردنى لةهةمبةر كؤمؤنيستى و زايؤنيزم و ماسؤنى لةهةمان كات ناسرابوو 
كى : حيزبـى داد و  ، حيزبةكةى ئةربـةكان هاوثةميانيةتيـةكى لةطـةلَ هـةردوو حيزبـى سـةرة      

بزووتنةوةى نةتةوةيى طريَدا، بؤ ثيَكهيَنانى حكومةتى بةرةى نةتةوةيى ... ئـةو حكومةتـةى   
كة تةنها ساَليَك بةردةوام بوو بةهؤى ناكؤكيةكانى نيَوان بةرةكة ، لـة ثاشـان لةطـةلَ حيزبـى     

( 60بـة )  0971طةىل كؤمارى هاوثةميانيةكى بةست ، لة هةَلبـذاردنى نويَنةرايـةتى سـاَلى    
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كورسى لة ثةرلةمان سةركةوت ، بةمة  لة ثةرلةماندا بووة سيَهةمني هيَز لـة دواى حيزبـى   
 طةىل كؤمارى و حيزبى داد.

حيزبى دميوكراتى : دامةزريَنةرى ئةم حيزبة ئةو كةسانة بوون دواى هةَلبذاردنى سـاَلى   -6
لةسةرويانةوة ئةمانـة بـوون :    ( نويَنةر بوو ،9لة  ثارتى داد جيابوونةوةو ذمارةيان ) 0909

بوزييلى سةرؤكى ثةرلةمان و سةعدةدين بيلكيض وةزيرى هاتوضـؤو و فـاروق سـوكان وةزيـرى     
ناوخؤ لة كابينةى سليمان دميريل. ئةم حيزبة اليةنطريي بؤضوونة ئايينية توندرِةوةكانى دةكرد 

ةشـةيان دةكـرد بـؤ    ، بؤية باوةشـى بـؤ ئـةو كؤمةَلـة ِراسـرتِةوة زانسـتية كـردةوة كـة بانط        
بةرةنطاربوونةوة لة هزرى ضة  بة رِيَطاى هزريَكـى رِاسـرتِؤيي زانسـتيانة كـة ئيلـهامى لـة       
رِيَنماييةكانى ئيسالم و واقعى تورك لة هةمان كات  وةردةطرت، ئـةم حيزبـة لةطـةلَ حيزبـى     

ى رِؤذطـاردا  طةىل كؤمارى بؤ يةك جار ضوونة ناو ئيئتالفيَكى حكومييةوة ، بةالم لةطةلَ رِةوت
ووردة ووردة ثوكايــةوة و هيَزةكــانى ثةرتــةوازة بــوون و ئةندامةكانيشــى ضــوونة نــاو رِيــزى  

 حيزبةكانى ترةوة .
ى  9حيزبى متمانة : ثرؤفيسؤر فةيزى ئؤةلؤ داميةزراند، دواى ئةو ناكؤكييةى كة لة  -0

تاريةتى حيزبـى  لة نيَوان خؤى و بوَلةند ئةجةويـد لةسـةر سـكر    0907كانونى دووةمى ساَلى 
ى تـةمووزى   6طةىل كؤمارى رِوويدا ، بةالم دوا بةدواى كؤنطرةى بيستةمى حيـزب كـة لـة    

بةسرتا، بةيةكجارةكى لةو حيزبة دةركرا ، ثاشان ئـةم حيزبـةى دامةزرانـد كـة      0971ساَلى 
 ئةميشيان بة هاوثةميانى لةطةلَ حيزبى داد ضووة هاوثةميانيةكى حكومييةوة ، حيزبى متمانـة 
 برِواى بة هزرى ليرباَلى و دذايةتى كؤمؤنيستى دةكرد ، سةرةرِاى ثابةندبوونى بة عيلمانيةت .

 بيَجطة لةم حيزبة رِاسرتِةوانة لةوىَ رِا ضةندين كؤمةَلى رِاسرتِةو هةبوون، طرنطرتينيان :
كؤمةَلى ئايينى ، حيزبى ئازادى كةبارةطاكةى لةئةردةن بـوو، تـوانيي ريَكـى خبـاتء      -أ
مةكى بكات ، زؤربةى ئةندام و اليةنطرانى لةو طةنج و الوة توركانة بوون كـة برِوايـان بـة    كؤ

 ئايينى ئيسالم و بة زةرورةتى رِزطاركردنى جيهانى ئيسالمى بوو لة مةينةتيةكانى .
خرِبوونةوةى ئايينى لكيَنراو بة هاوبةندى جيهانى ئيسالمييةوة ، ئةم خرِبوونةوةية لة  -ب

فيَرطةكانى ئيمام و ووتاربيَذانى ئايينيةوة بوو لـة هـةموو ناوضـةكانى توركيـا      ثشتى هاندانى
بةالم هةميشسة بةوة تؤمةتبار دةكرا كة كؤمثانياى ئارامكؤى ئةمريكايى لة رِووى مادييةوة 

 (.0/91كؤمةكى دةكات )
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ى سيَيةم/ حيزبى طةىل كؤمارى : رابةرايـةتيى حيزبـةكان يـان باشـرت بَلـيَني سـةركردايةت      
كؤمةَلــةكانى مــام ناوةنــد ، بــةَلكو ضــةثى مامناوةنديشــى دةكــرد ، ئــةم حيزبــة واريســى 
سةروةريةكانى كةماليزمة ، ضونكة خودى كـةمال ئـةتاتؤرك داميةزرانـد ، حيزبةكـة  ئـةو      
ثرةنسيثانةى كة ئةو لة رِؤذطارى شةرِى رِزطارى خـوازى جـارِى دان ، وةرطـرتن و كردنـى بـة      

م حيزبة  تـاك اليةنـة بـة درَِيـذايى ضـارةطة سـةدةيةك حـوكمِرانيى        درووةى خؤى ، هةر ئة
 0971توركياى كرد ، بةالم هةَلبذاردنى بوَلةند ئةجةويد بة سةرؤكى حيزبى ناوبراو لة سـاَلى  

خاَلى وةضةرخان بوو لة ذيانى ئةم حيزبة ، ضونكة ئةجةويد توانى بيكاتة حيزبيَكـى سؤشـيال   
ينى واقعى سياسيى توركيا لةاليـةك و لةاليـةكى تريشـةوة بـؤ     دميوكراتء هةوَلبدات بؤ طؤرِ

ئةوةى بتوانىَ سنوريَك دابنىَ بؤ شةرِى براكوذى ... جا بؤ بةدواداضونى بزوتنةوةى كـورد لـةم   
 قؤناةة ناسكةى ذيانى سياسى توركيا ، بةم سىَ باسةى الى خوارةوة ليَى دةكؤَلينةوة :
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 باسى يةكةم

 ىكوردو حيزبى طةىل كؤمار
 

حيزبى طةىل كؤمارى توانى دةيةها هزرظانى سياسى تورك لة ثيَشكةوتوو خوازو ضةثةكان 
لة دةورى خؤى كؤبكاتةوة ثا  ئاشكرا بوونى رِيَبازة سياسيةكةى و طرتنـة بـةرى ثرةنسـيثى    

بـةدواوة و ضةسـثاندنى ئـةم ثرةنسـيثة دواى هةلبـذاردنى       0971ضةثى مامناوةند لة سـاَلى  
. حيزبى طةىل كؤمارى لةبةر ئـةوةى ئةنـدام   0971ايةتى حيزب لة ساَلى ئةجةويد بة سةرؤك

بوو لة سؤشياليستى نَيـو نةتـةوةيى ، بؤيـة رِةوت و بؤضـوونة سياسـيةكانى لةمـةِرِ كَيشـة        
 سياسيةكانةوة لةذيَر كاريطةريي رِةوتى طشتى ئةو كؤمةَلة نيَونةتةوةيية بوو .

سـى توركيـا ، بطـرة سـاَلى يةكالكـةرةوةى      وةضةرخانيَك بوو لة ذيـانى سيا  0976ساَلى 
سياسيش بوو لةضاو زؤريَك لةو كيَشـةو طريوطرفتانـةى كـة سياسـةتى توركيـا بةدةرديانـةوة       
دةيناالند ، نةخوازة ثا  ئةوةى بوَلةند ئةجةويد بووة سـةرؤكى حكومـةت، دةبينـى لةسـةر     

بؤ دانانى سوثاسـاالرى  ئاستى سياسةتى ناوخؤدا توركيا توانى لة عةسكةرتاريةتى بة خورتى 
طشتى بة سـةرؤكى كؤمـار ،نـةجاتى بَيـت. ئـةوةبوو هـةموو حيزبـة سياسـيةكان لـة دذى          
كانديدكردنى سوثاساالر فاروق كورلةر ، بؤ ثؤستى سةرؤكايةتى وةستان و ثةرلةمان دةنطى دا 

نشـني  بؤ ثاليَوراوى حيزبة رِاسرتِةوةكان )فةخرى كورتورك( ئةطةرضى ئةم كةسة ئةفسـةرى خانة 
بوو ، بوَلةند ئةجةويد ئةو دةمةى بوو بة سةرؤك وةزيران ، سياسةتيَكى نـويَى بةرامبـةر بـة    

ليَبوردنى طشتى بـؤ ئـةو    0971ى تةموزى  ساَلى  8كةمينةى كورد ثيادةكرد ، بؤمنوونة لة 
 رِيَبةرو طرياوة كوردانة ض خويَندكار يان الوان يان كريَكارو بةتؤمـةتى سياسـى بةنـد كرابـوون    

يش )عومةر كوهةن( ى بة رِةطةز كوردى ئازاد كرد، نـاوبراو يـةكيَك    0976دةركرد لة ساَلى 
( و رِةطةزنامةى توركيايى دايـةوة بـة   1/8بوو لة سةركردةكانى رِيَكخراوى الوانى شؤرِشطيَرِ )

( 6خوَينـدكار )حـةقى كةسـكني( ى سـةرؤكى يـةكَيتى قوتابيـانى تـورك لـة ئـةملانياو بــة )         
ى تةموزى  00تر لة هةظاالنى كة بةبرِياريَكى ئةجنومةنى وةزيرانى حيزبى داد لة  خويَندكارى

( فشـارى سياسيشـى لةسـةر    1/611رِةطةزنامةى توركييـان ىلَ سـةندرابؤوة )   0971ساَلى 
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وياليةتةكانى رِؤذهةالت كةم كردةوةو سةردانى زؤربةى ئةو وياليةتانةى كرد بؤ طـويَطرتن لـة   
و بودجةيةكى تايبةتى تـةرخان كـرد بـؤ ئـاوةدان كردنـةوةى ئـةو ناوضـة         سكاالى هاوالتيان

فةرامؤ  كراوة ، حكومةتةكةى ئةجةويد ديسـان بـؤ يةكـةمني جـار لـة مَيـذووى توركيـاى        
هاوضةرخ خوَيندنى بابـةتى رِةوشـت لـة قوتاخبانـةكانى ثـةروةردةى بنـةرِةتى )ئامـادةكردنى        

ئةم بابةتةيان بـة بابـةتى ئـايني طؤرِييـةوة كاتيَـك       مامؤستايان و ناوةندى( ثيادة كرد، بةالم
جَلةوى دةسةاَلتى طرتة دةست و ثا  ئةوةى سليَمان دميرييل لـة سـاَلى    MCبةرةى نةتةوةيى 

بة هاوثةميانى لةطةلَ حيزبى بزووتنةوةى نةتةوةيى و حيزبة رِاسرتِةوةكانى تـر، بـوو بـة     0976
 (.6/1سةرؤكى حكومةت )
: حيزبى بزووتنةوةى نةتةوةيى ، متمانةى دميوكراتى ، حيزبـى رِزطـارى   حيزبة رِاسرتِةوةكان

بةدوا ، دريَذةيان بةو تويَـذةكانيان دا لـة ثيَنـاو     0976نيشتيمانى لة كانونى يةكةمى ساَلى 
ئةو بةرةية جـارِدرا كـة بريؤكـةى ئـةو      0970ثيَكهيَنانى بةرةى نةتةوةيى و لة ئادارى ساَلى 

شتييةى ئةجةويدى رِيَبةرى حيزبى طةىل كؤمارى بانطةشةى بؤ دةكرد هةَلبذردنة ثيَشوةختة ط
قةرةبوو كردةوة ، ثاشان سازشيَكى طةورة كـرا لـة نيَـوان حيزبـى دميـوكراتى و حيزبـى داد ،       
بةوة  رِؤَلى حيزبى دميوكراتى لةسةر شانؤى سياسةتى توركيـا كؤتـايى هـات لـة سـؤنطةى      

 ة ناو ئةجنومةنى نيشتيمانيى طةورةى توركيا.لةدةستدانى فراكسيؤنة ثةرلةمانيةكةى ل
كؤنطرةى خـؤى    DISKيةكيَتيى سةنديكاكانى كريَكارنى شؤرِطيَرِ 0970لة ئايارى ساَلى 

هةزار كريَكارو اليةنطرى حيزبى طـةىل كؤمـارى بـوون ،     011طريَدا ، ذمارةى ئةندامةكانى 
بـى كريَكـارانى سؤشياليسـتةوة    ئةطةرضى  سةركردايةتيى ئةم يةكيَتية لة ضةثةكان و لـة حيز 

ووردة ووردة رِابةرايةتى خؤثيشاندنيَكى  0970نزيك بوو ، يةكيَتيةكة لة تةمووزو ئابى ساَلى 
دةست ثيَكرد بؤ زياد كردنى كـرَي و ضـاك كردنـى بـارى طـوزةرانى ذيـان و لـة دذى تـريؤرو         

 سةركوتكردنى سياسى و زوَلم و زؤردارى حكومةتةكةى دميريالَ.
استى سياسةتى دةرةوةشدا ثةيوةنديةكانى توركيا لةطـةلَ ئةمـةريكا و بـةرِيَطاى    لةسةر ئ

ئةميشيانةوة بة ثةميانى ئةتَلةسى بوبوونة كؤسثيَك لةبةردةم ضارةسةركردنى كيَشةى قوبر  لة 
بةدوا ئةو دةمةى قوبرسيية يؤنانييةكان دةستيان داية بةكاربردنى تونـدو تيـذى    0900ساَلى 

سـةرؤكى   0976رك لة دورطةكةدا ، بةالم بوَلند ئةجةويـد كـة لـة سـاَلى     دذى كةمايةتى تو
حكومةت بوو لةطةَل سةركردايةتيى سـوثا رَِيـك كـةوت بـؤ داطريكردنـى بةشـة توركيةكـةى        
دورطةى قوبر  لةو دةمةى كودةتا سةربازيةكة لة دذى مةكاريؤ  لـة قـوبر  رِِويـدا ثـا      
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ةكرد ديسان دةست دريَذى بكةنـة سـةر كةمايـةتيى    ئةوةى يؤنانيةكان هةرِةشةو طورِةشةيان د
تورك ، ئةطةرضى ئةجةويد زؤر دذى ئةوة بوو سوثا خؤى لة سياسةت هةَلباورتيَنىَ لة توركيا، 
لةو سةروبةندة  دةنطؤيةك باَلو بؤوة كة ئةجةويد بةو كارةى ويستويةتى متمانة بطيَرِيَتـةوة  

كةوا رِؤَلى سوثا لةوةدانييـة كـة لـة ذيـانى      بؤ سوثاو ئيكا  بة سةركردة سةربازيةكان بدات
مةدةنى خؤى هةَلباورتيَنآ، بةَلكو لةوةداية طرنطيي بةو ئةرك و كيَشة سةربازييانة بدات لـة  

 ئةستؤى دان .
سةنطى ئةجةويد دواى داطريكردنى قوبر  لة ناوةوةى توركيا زؤر زيادى كرد ، بة رِادةيةك 

نيشت مةسةلةكة زياتر ثةرة بسيَنىَ و ئةطـةرى ئـةوة    ئؤثؤزسيؤنى بةرةى رِاست ترسيان ىلَ 
 هةبيَت حيزبةكةى لة هةَلبذاردنى داهاتوو بة زؤرينة سةربكةويَت .

بؤية حيزبة رِاست رِةوةكان كة بةهةمويانـةوة زؤرينـةى ثيَويسـتيان ثيَكـديَنا، لـة نيَـوان       
لة ثةرلةمان متمانة لـة  خؤياندا رِيَك كةوتن لة كاتى تاوتويَكردنى سياسةتى دةرةوةى توركيا 

حكومةتةكةى ئةجةويد وةربطرنةوة ، ئةوةبو  حكومةتى ئةجةويد كةوت ، ضـونكة متمانـةى   
ى  08بةدةست نةهيَنا و ثاشان سةرؤكى كؤمـار ئـةركى ثيَكهيَنـانى حكومـةتى تـازةى لـة       

سـثارد بـة نوَينـةر )سـةعدى ئريمـاك(و نـاوبراو هةوَليـدا لـة بَياليةنـةكان           0976ئةيلوىل 
ميةزريَنىَ بة شيَوةيةك زياتر ثيَك بيَت لة حكومةتيَكى تةكنؤقرات تاوةك ئةوة سياسى بيَت ، دا

ى تشـرينى   19بةالم ئةو حكومةتة  متمانةى ثةرلةمانى وةدةسـت نـةهيَناو دةرةجنـام لـة     
دةستى لـةكار كيَشـايةوةو توركيـا تووشـى قـةيرانيَكى وةزارى هـات        0976دووةمى ساَلى 

دريَذةى كيَشا سـةرؤكى كؤمـار بـريى لـة هةَلوةشـاندنةوةى ثةرلـةمان و        ( مانط0نزيكةى )
هةَلبذاردنى نوىَ كردةوة، لةبةرامبةر ئةمةدا حيزبةكانى بةرةى رِاست ترسان ئةجةويد بيباتةوة 
، بة تايبةتى ثشتطريى لةاليةن جـةماوةرةوة تـا دةهـات زيـاتر دةبـوو بـةهؤى داطريكردنـى        

ى مايسـى   16ثةرستةكان و حيزبى سةالمةتى نيشـتيمانى لـة   قوبرسةوة ، جا حيزبة نةتةوة 
رِيَككةوتن لةسةر ثيَكهيَنانى حكومةتى نوىَ بةسةرؤكايةتى سـليَمان دميـريالَ ،    0970ساَلى 

ئةو حكومةتةى كة بةناوى بةرةى نةتةوةيى و دواى ئةو قةيرانة وةزاريية هـات كـة بؤمـاوةى    
وبـوو ، بـةالم نـةيتوانى ئـةرك و رِيَ و شـويَنة      توركيا طريؤدةى ب 0970( مانط لة ساَلى 0)

 :0/97يةكالكةرةوةكان بةجىَ بطةيةنىَ ، لةبةر ئةم هؤيانةى الى ثايني)
الوازى ثيَكهاتةى كابينةكة ضوونكة لة هاوثةميانيية وةزارييةكةى دا ثشتى بةستبو بة  -0

 حيزبة بضووكة رِاست رِةوةكان .
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وةزيران بة طةندةَلى لة حوكمرِانى و رِيَطـةدان بـة    تؤمةت باركردنى دميريالَ ى سةرؤك -1
 براكانى )شةوكةت و عةىل دميريالَ بة بةكارهيَنانى ثايةكةى بؤ دةوَلةمةند بوونى نارِةوا .

هةوَلدانى هةر اليةنيَكى ناو ئيئتيالفة وةزارييةكة )بةرةى نةتةوةيى( بؤ بـةكارهيَنانى   -1
ةى خـؤى ، طـةورترين سـوودمةنديش لـةم كابينةيـة دا      دةسةالت لة ثيَناو بةهيَز كردنى ثيَط

)ئةلث ئةرسةالن توركيش (ى سةركردةى حيزبى بزووتنةوةى نةتةوة ثةرستى توندرِؤ بوو ، ئةم 
كابراية بوونى لة دةسةالت وةك جيَطرى سةرؤك وةزيران بة ضةتريَك بةكاربرد بـؤ بـةهيَزكردنى   

انى كؤمانـدؤكانى حيزبةكـةى لـة تريؤركردنـى     دةسةاَلتى لةناو طةجنان بؤ داثؤشـينى تاوانـةك  
سياسى و برِينى بانك و هاوَيشـتنى نـارجنؤك بـؤ نـاو بارةطاكـانى يةكَيتيـةكان و رِيَكخـراوة        

 ضةثةكان .
هةالوسانى دراوو دارِوخانى بارى ئابوورى لـة دةرةجنـامى مـانطرتن و خؤثيشـاندان و      -6

 رِيَثيَوانى كريَكاران .
تةكةى دميريالَ نويَنةرايةتى بةرذةوةنديةكانى بـؤرذواى ثيشةسـازى   لةبةر ئةوةى وةزارة -0

دةكرد نةوةك بةرذةوةنديةكانى طةل ، بؤية دياردةى رِةت كردنةوةى دةسةاَلتى دميريالَ بة رِوونى 
لةناو زانكؤو سةنديكا كريَكاريية مةيلةو سؤشياليستةكان بة خؤثيشاندان و كارى توندو تيذى 

 0970( ى ئايارةوة لة سـاَلى  0وونة كاتيَك كريَكاران بةبؤنةى جةذنى )سةرى هةَلدةدا ، بؤ من
( كـة  لـة ئةنـدامانى    61ئاهةنطيان طيَرِا ، بةهؤى طوللـةبارانى كةسـانيَكى نةناسـراوةوة )   

يةكيَتى سةنديكاكانى كريَكارانى شؤرِشـطيَرِ ، طيانيـان لةدةسـت دا ، بـةالم لةبـةر تـر  و       
 ( كريَكاريش تياضوون .111تيذى ثرت لة )شَلةذان و هةاَلتن و توندو 

طةرِانةوةى دميريالَ بؤ سةر كورسى دةسةاَلت رِةزامةندى سـوثاى وةرنـةطرت ، ضـونكة     -0
دةستيَوةردان بكـات و دةسـةالت    0970خؤى واتة دميريالَ سةبةبكارى ئةوةبوو سوثا لة ساَلى 

 بطريَتة دةست.
بـةر بـة تـريؤرى بـةرةى رِاسـت كـة       هةموو ئةو هؤكارانـة وايـان كـرد حكومـةت بةرام    

نارِاستةوخؤ لةاليةن حكومةتةوة ثشتطريى دةكـرا دةستةوةسـتان بيَـت ، تـريؤرى ضـةثيش وا      
دةهاتة ثيَش ضاو وةك بَليَى دةيةوىَ خؤى بثاريَزىَ بةرامبةر تريؤرةكةى تر )تريؤرى رِاست( كـة  

لةماوةى جيا جيـادا ثـةرةى    ( وة0977-0976لةماوةى دةسةاَلتى دميريالَ لة نيَوان ساالنى )
سةندبوو و بة بةردةوامى طةظ و هةرِةشةى دةكرد و هةوَلى دةدا بؤ رِاطرتنى تـريؤر بـة طرتنـى    

لةبةرى ضة  و كورد لة ناوضةى رِؤذهةالت و طرتنى ذمارةيةكى كـةميش لةبـةرى   زؤرترين ذمارة 
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هـات و بـةرةى    0977ى رِاست بؤ ضاو بةستنى خةَلكى ، ئةمة تـا ئـةو دةمـة هةَلبـذاردنى سـالَ     
نةتةوةثةرستى رِاست رِةو لةو ماوةية ثيَطةكانى خؤى لةناو دةسةالت بةكاربرد بؤ ضةسثاندنى شويَن 
ثيَى خؤى لة نيَو دةرطا ثةروةردةيى و جـىَ بـةجىَ كاريـةكانى وةك ، ثـؤليس و ئاسـايش و هيَـزى       

م بةرةية بوو لة دزة كـردن بـةرةو   ضةكدار ، حيزبى بزووتنةوةى نةتةوةيى ضاالكرتين ئةندامةكانى ئة
ناو ئةم دةزطايانة و لة زانكؤى تةكنةلؤذياى رِؤذهةالتى ناوينيش لة ئةنكةرة قسةى سوار بوو ، كـة  
ثيَشرت ئةم زانكؤية ببوة قةالى ضةثى تورك ثا  هةَلبذاردنى يةكيَك لة ئةندامـةكانى بـة سـةرؤكى    

بـى نةتةوةثةرسـتى تونـدرِؤ لـة كؤمـةَلى طورطـة       زانكؤكة ، رِيَكخستنةكانى طةجنانيش واتة : حيز
بؤرةكان لةناو ئةم زانكؤية تةقةيان لة خويَندكاران كرد ، سةرةرِاى ئةمة  كوشتنى هةرةمـةكييان  

 لة ناوضةى رِؤذهةالت يان كوشنت لةسةر ثيَناسة لة ئةستةمولَ و ئةنكةرة ئةجنام دا .
ة سـةرؤك وةزيـران و فـةرمانى بـة سـوثاى      بوو ب 0976كاتيَك بوَلةند ئةجةويد لةدواى ساَلى 

توركيا دا بؤ داطريكردنى بةشى باكوورى قوبر  ، لة توركيادا لةهةر رِابةريَكى تر جةماوةرى زياتر 
بوو ، ليَهاتوويى ئةم رِابةرة لة رِووى وتارو لؤذيكى حةكيمانةى و كةسـايةتيى بـةهيَزى و ويسـت و    

دةيةي لةتوانايدا هةبيَت ويَنةى واقيعى سياسى لة توركيـا  ئريادةى ، وايان كردبوو ببيَتة ئةو سةركر
بطؤرِيَت ئةطةر هةىل طوجنـاوى بـؤ برِةخسـيَت، ليَرةشـةوة ئةجةويـد بانطةشـةى بـؤ هةَلبـذاردنى         
ثةرلةمانى ثيَشوةخت كرد ثا  ئةوةى سةردانى زؤربةى وياليةتةكانى توركيـاى كـردو بـةَليَنى بـة     

ت دا بـؤ البردنـى سـتةم و نةهامةتيـةكان و بايةخـدان بـة       دانيشتوانى كـوردى ناوضـةى رِؤذهـةالَ   
وياليةتةكانيان و ثةرةثيَدانيان بةرِيَطاى ضاكسازى كشتوكاَلى و دابـني كردنـى خـانوو بـؤ ئةوانـةى      

( لـريةى تـوركى ،   011خانويان نية ، سةرةرِاى بةخشينى جوتياران لة قةرزةكانيان تـا سـنوورى )  
ةمةدا، ئةطةر بزانني دةرامةتى تاكيَكى خـةَلكى لـةو دةمـةدا    دؤالرى ئةمريكى لةو د 01نزيكةى 
( بؤية كورد بةتايبـةت  0/70( دؤالر بوو ، مووضةشى بؤ موختارى طوندةكان برِيةوة )001ساالنة )

، شوانييةكان و ضة  و سؤشياليست و دميوكراتةكان بؤ ثشتطريى كردنى حيزبى طةىل كؤمارى لـة  
%( ى 66دريَغييان نةكرد ، بةشيَوةيةك ئةم حيزبـة )  0977ساَلى  ى حوزةيرانى 0هةَلبذاردنةكانى 

 ( ، دةرةجنامى كؤتايى هةَلبذاردنةكانيش بةم جؤرة بوو :0/09دةنطةكانى بةدةست هيَنا )
 نويَنةرى كورد بوون . 11( كورسى لة ثةرلةمان هيَنا ، 101حيزبى طةىل كؤمارى ) -0
 ( نويَنةرى كورد بوون .11لةنيَوانياندا ) ( كورسى بةدةست هيَنا ،089حيزبى داد ) -1
 ( كورسى هيَنا .11حيزبى رِزطارى نيشتيمانى ) -1
 ( كورسى هيَنا.00حيزبى بزووتنةوةى نةتةوةيى ) -6
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كةضى كورسيةكانى هةردوو حيزبى متمانةو دميوكراتى بةرِادةيةكى زؤر دابةزين ، لةم اليشـةوة  
 0977ى داد ى فةرمانرِةوا لة تشرينى يةكـةمى سـاَلى   ( ثةرلةمانتارى حيزب00ئةجةويد توانيى )

(  بةمة  توانى حكومةتةكةى دميريالَ برِوخيَنيَت ، هةموو 7/9قايل بكات بيَنة ناو حيزبةكةيةوة )
بياَليةنةكانى حيزبى داد يش بة ثايةى وةزارى خةالت كران ، لة نيَوانياندا سىَ كةسيان كورد بـوون  

بـة هاوثـةميانيى لةطـةلَ هـةردوو حيزبـى       0978ى لة كانوونى دووةمى ، ئةجاويديش كابينةى نويَ
 متمانةو دميوكراتى ثيَكهيَنا.

مزطيَنــى ضارةســةركردنى تةنطـذة سياســى و ئابووريــة   0977بـةالم هةَلبذاردنــةكانى سـاَلى   
ةك سةختةكانى ثىَ نةبوو ، بةَلكو كيَشةكانى ئاَلؤزتر كرد ، ضونكة هيض كام لة حيزبة سياسيةكان و

هةموو جاريَك ، ئةو زؤرينةيةى بةدةست نةهيَنا  شايستة بيَت حكومةت ثيَك بيَنيَت ، جا ليَـرةدا  
 سةرؤكى كؤمار رِايسثارد.

)بوَلةند ئةجةويد( ى  سةرؤكى حيزبى طةىل كؤمارى وةزارةتى نةتةوةيى دامبةزريَنىَ لةبةرامبةر 
طرتوودا طردبوونـةوة لـة دذى حكومـةتى    ئةمةدا بةرةى رِاست شيَت و دةهرى بوو لة بةرةيةكى يةك

ئةجةويد كة تيَدةكؤكشا بؤ هيَوركردنةوةى رِةوشةكة بة هةوَلدان بؤ ليَدانى توندرِؤيى لةهةر اليةنيَك 
( وياليـةتى  0( وياليةت و ثاشانيش لـة ) 6بيَت ئةويش بة جارِدانى حوكمى عورفى هةوةَلجار لة )

و هةم بةرةى ضةثيش لـة   –ة رِيشةدا دذايةتيى دةكرد تر ، ئةمة واى كرد هةم بةرةى رِاست ، كة ل
 –دذى بوةسنت ، لة سؤنطةى ئةمةدا زؤر زوو كةوت ، بة تايبةتى دواى تؤمةتباركردنى حيزبةكـةى  

بة بـةكاربردنى كؤمةلـَة هةروةزيـةكان بـة ئامـاجنى فراوانكردنـى بنكـة         –حيزبى طةىل كؤمارى 
ن زةمينـةى لـةبار لـة ثيَشـى دميـرياَل رِةخسـا بـؤ        جةماوةريةكةى لة الديَيةكاندا بؤيـة هةميسـا  

ثيَكهيَنانى حكومةتى هاوثـةميانى رِاسـت رِةوى نـوىَ ، وةىلَ ئـةم جارةيـان سـةرنةكةوت بـةهؤى        
ثيَداطرتنى هةندىَ اليةن لةسةر ضةند داخوازيةكى سةخت، كؤشك و سـوثا  دةيانويسـت هـةردوو    

بؤ ثيَكهيَنانى حكومةتى نوىَ بـةَلكو بتـوانن   حيزبى طةورة ، داد و طةىل كؤمارى هاوكاريي بكةن 
كؤتايى بة خويَن رِيَذى بهيَنن و رِيَطة ضارةى تةواويش بؤ كيَشةو طرفتة دذوارةكانى توركيا بدؤزنةوة 
،بةالم ويَرِاى ئةوة هةردوو حيزبى: سةالمةتى نيشتيمانى و طةىل كؤمارى ئـةو حكومةتـة نويَيـةى    

سياسية رِةمسيةكان ثيَك هيَنا تةنها سـىَ مـانط لـة حـوكمرِانى     كة بووة مايةى طةشبينى ناوةندة 
بةردةوام بوو، لةبةر جياوازى بريو بؤضوونى هةردوو حيزبةكة سةبارةت بة زؤربةى كيَشـةكانى سـةر   

 طؤرِةثانى سياسى و ئابوورى لة توركيا.
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 باسى دووةم

 ئاذاوةى كوشتنى سياسى و هةِرةمةكى لة توركيا
 

شةثؤَليَك توندو تيذى سياسى لة توركيا هةاَليسا ، ثيَشرت توركيا  0978لة شوباتى ساَلى 
لةويَنةى بةخؤوة نةبينى بوو ، بةرةى نةتةوةيى بةو توندو تيذييـةى ، ويسـتى حكومةتةكـةى    
ئةجةويد و هاوثةميانية الوازو ناتةباكةى ليَك برتازيَنىَ. باهؤزى ئةو شـةثؤلة وةهـا سيسـتمى    

ئيدى دةسةاَلتى جيَ بةجيَكارى هيض برِست و كاريطةريةكى نةما و دةستورى دةستةثاضة كرد، 
دةسةاَلتى ياسا دانانيش لة دارِشتنى ئةو ياسايانةى كة سنوريَك بـؤ تـريؤرى ضـة  و رِاسـت     
دادةنيَت ، ثةكى كةوت. ضونكة هيض حيزبيَكى سياسى بةتةنيا زؤرينةى نويَنةرايةتى وةدةست 

جىَ بة جيَ بكات دةرهةق بة ئةجنامـدةرانى   برِيارةكانىتوانى نةهيَنا. دةسةاَلتى دادوةريش نةي
تريؤر ، لةبةر ئةوةى زؤربةى تريؤريستان بـة نهَينـى و دوور لـة ضـاوى ئـةم دةوَلةتـةى هـيض        
توانايةكى نةمابوو كاريان دةكرد ، بة تايبةت بةرةى نةتةوةثةرست ثشتطريى رِيَكخراوى ئـةو  

وتاية سةر خويَندكارة ضةثةكانى زانكؤو رِيَطايان لة كؤرِو طورطة بؤرانةى دةكرد كة هةَليان دةك
كؤبوونةوة كؤمةاليةتيةكانيان دةطرت ، نةك هةر ئةمة بةَلكو وةيشومةى تريؤريان طواسـتةوة  
بةرةو ناوضة زؤرينة كورد نشينةكة )واتة : ناوضةى رِؤذهةالت( و ليَرةدا كيََلطةو مةزراى طوندة 

ة رِةمةكييانة كورديان دةكوشـت بـةبىَ ئـةوةى بـزانن قوربانيـةكان      كورديةكانيان تيَك دةداو ب
ضة  يان سؤشياليسـت يـان دميـوكرات يـاخود ئيسـالمني، بـة منوونـة : فـةرهاد ئيـواز كـة           

( سالَ تيَنةثةرِيبوو لةثيَش دادطـاى  07ئةنداميَكى رِيَكخراوى )طورطة بؤرةكان(و تةمةنى لة )
ــ     داناو طـوتى : لةطـةلَ عةبــدولاادرى هـاورِيَم لــة    ئاسايشـى دةوَلـةت لــة دياربـةكر دانـى ثيَ

شةقامةكانى ئةدةنة ثياسةم دةكرد كاتيَك بة ثةجنة ئيشارةى بؤ سىَ خويَندكار كـردو طـوتى :   
ئةوانة لة ضةثةكانن ثيَويستة بكوذريَن ، منيش ئةو ئةركةى ثيَى سـثاردم قـةبوَلم كـرد و لـة     

ستةياندا خاَلى كرد ... دةستثيَكى خـةبا   مةترةوة طوللةكانى دةمانضةكةم لة جة 00دوورى 
بؤ ئةوة بوو ذاراوى رِق و تورِةييم برِذيَنم بةسةر ضةثةكاندا ، ئةوةبوو لة طةرِةكى )ئؤزيك تةثة( 
( 0لة ئةستةمووأل بؤسةيةكم دانا بؤ ئةوةى هةر كةسيَكى ضةثم بةرضـاو بكـةويَت بيكـوذم ..)   

دةثةرِى ، نةم دةزانـى نـاوى ضـى يـة ، بـةالم بـة       طوللةم نا بة كةسيَكةوة بةالى بؤسةكةدا تيَ
رَِواَلـةت وا ثيَدةضـوو لـة ضـةثةكان بوبَيــت، سـىَ رِؤذ دواتـر لةطـةلَ دوو بـرادةردا دةضــووين         
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باَلوكراوةى حيزبى باَلو بكةينةوة، خؤمان كرد بة قاوةخانةيةكـدا زؤربـةى مةعميلـةكانى لـة     
ني. هاتينة دةرىَ و لةناو دةرطاى قاوةخانةكـةوة  ضةثةكان بوون ، باَلو كراوةكانيان ىلَ وةرنةطرت

طوللةىدةمانضةكامنان بةناوياندا رِذاند ، دوايى زانيمان لة دةرئةجنامى تةقةكامنان كوذراويَـك و  
(.  ئةم فةرهاد ناوة لةكاتيَكدا نيـازى بـوو سـةرؤكى    8/18( بريندارى ليَكةوتؤتةوة..(( )0)

كات دةستطري كرا ، سـةرؤكى شـارةوانى نـاوبراو لـةو     شارةوانى ئةدةنة لة رِؤذهةالت تريؤر ب
 هةوَلة نةجاتى بوو، بةالم دوايى هةمان رِيَكخراو تريؤرى كرد .

كوشتارطةى سياسى زؤرو لةناوبردنى جةستةيى لةو فةرمانطـةو   0978لة ئةيلوىل ساَلى  
لة ئةنـدامانى )   دةزطايانة دةستى ثيَكرد كة ضةثةكان تياياندا رِؤَلى دياريان هةبوو ذمارةيةك

بزووتنةوةى حيزبى نةتةوة  ى فاشيزم ضـةندين كوشـتارطةيان لـة ناوضـة كـورد نيشـةنةكانى       
رِؤذهةالت لة كانوونى يةكةمى   ئةو ساَلة نايـةوة ، لـة ئاكـامى ئةمـةدا حـوكمى عـورفى       

وياليـةت لـة ناوضـةى رِؤذهـةالت ، جـارِدراو       06وياليةتى توركيا لةوانة  07( لة 9/077)
مةتى ئةجةويديش ضاالكيةكانى يةكيَتى سةنديكاكانى كريَكارانى شؤرِطيَرِو سةركردةكانى حكو

 دةستطري كرد و قةدةةة كرد .
ئةو كوشنت و برِينـةى لـة ناوضـة كوردنشـينةكانى رِؤذهـةاَلت قـةومان و ضةوسـاندنةوةى        

نةتةوةيى كـورد   رِؤشةنبرياني كورديش كة داواى مافى نةتةوةيى كوردو ثاريَزطارييان لة بوونى
دةكرد ، وايانكرد خويَندكارانى كوردى دةرضـووى كؤليَـذى زانسـتة سياسـيةكان لـة زانكـؤى       

رِاستةوخؤ لة ثا  دةرضـوونيان ثـارتى كريَكـارانى كـورد      0978ئةنكةرة بؤ ساَلى خويَندنى 
PKK         يان دامةزرانـد لةسـةرووى ئـةو خوَينكارانةشـةوة )عةبـدولاَل ئؤجـةالن( ى سـةرؤكى
ندى قوتابيانى كورد بوو لة كؤَليذى زانستة سياسيةكان لة زانكؤى ئةنكةرة ، لةو رِا ئةم هاوبة

ــينةكريَكارى و     ــاو ض ــة ن ــييةكةى و ل ــة سياس ــردة ئايدؤلؤذيي ــاوى( ى ك ــزرى )م ــة ه حيزب
 رِؤشةنبريةكاندا بؤ ثةيداكردنى هةوادارانى، ثةرةى بة ضاالكيةكانى دا.

بةرِيَوةضـوو ،   0979ةى لة تشرينى يةكـةمى سـاَلى   ثرؤسيَسى تةواوكردنى ئةو هةَلبذاردن
دةرةجنامى دؤرِانى حيزبى طةىل كؤمارى ليَكةوتةوة. ئةوةبوو حكومةتةكةى ئةجةويد كةوت ، 
بةمة  بةرةى نةتةوةيى ئاماجنى خؤى بةدةست هيَنا ثا  ئةوةى هةرضى ثيَى كرا ئاسـتةنطى  

يَك بؤ رِووخاندنى ، ئةطةرضـى دميـريالَ   خستة ثيَش رِةورِةوةى ئةو حكومةتة وةك رِيَ خؤشكردن
بة رِيَطـةى هاوثةميانييـةكى رِاسـرتِؤى نـويَى نيَـوان       0979ى تشرينى دووةمى ساَلى  01لة 

حيزبةكةى و حيزبى بزووتنةوةى نةتةوةثةرست و ذمارةيةك لة بيَاليةنـةكان ، طةرِايـةوة سـةر    
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نـويَى لةطـةلَ حيزبـى رِزطـارى      كورسى دةسةالت ، ىلَ ئةجةويديش هةوليَكى هاوثةميانيةتيى
نيشتيمانى دةستثيَكرد بؤ ئةوةى سنوريَك  بؤ ريَكارةكانى قةدةةةكردنى ئةو ئازادييـة طشـتييانةى   
حكومةتى دميريال ئةجناميدان دابنيَت ، دواى ئةوةى بازنةى حـوكمى عـورفى لـة والت فراوانكـرد     

، لةم بارةيةوة رِؤذنامةى )طارديـان( ى   بةشيَوةيةك هةموو ناوضةكانى كوردستانى توركيا بطريَتةوة
بةريتانى نووسيبووى دةَليَت : )) ئةوة سةيرو عاجباتى نيية هزرى شؤرِشطيَرِى و سؤشيالبسـتى زؤر  
بةخيَرايى لةناو طةجنةكانى ئةم ناوضانةى كة دوارِؤذيَكى رِوونيان نية تةشةنة بكات و باَلو ببيَتةوة ، 

تى سؤظيةت بة دووذمنى خؤيان نازانن وةك ضؤن زؤربةى توركةكان بةشيَكى زؤر لة دانيشتوان يةكيَ
برِوايان بةم بريؤكةية بوو ، بةَلكو وةك دؤست و هاوثـةميان تةماشـاى دةكـةن ، هةنديَكيشـيان بـة      
هوميَدةوة دةرِواننة ضني و ذاثؤن ، ئةطةرضى بريؤكةيةكى رِوونيان دةربارةى سيستةمةكانى ئـةم دوو  

رة حكومةتى توركيا  ئيَستا زياتر قةناعةتى واية ئةو دواكةوتن و نةهامةتيـةى  والتة نيية. وا ديا
باَليان بةسةر بةشةكانى ناوضةى رِؤذهةالت كيَشاوة تةنها ئـةوة نـني شـيَرثةجنةيةكى ئـابوورى ثيَـك      
دا بهيَنن و الوازى لة قةوارةى دةوَلةت بة طشتى باَلو بكةنةوة ، بةَلكو ئاطرى شؤرِشيَكيان لةذيَر كـا 

لــة دذى ســتةم و دواكــةوتوويى و ضةوســاندنةوة شــاردؤتةوة ، بةمــة  لةهــةر ناوضــةيةكى تــرى 
رِؤذهةالتى ناوين زيَدةتر ئةطةرى هةاليسانى ئاذاوةو شؤرِشى هةية. ليَـرةدا لةناوضـةى رِؤذهـةالتى    

بؤتـةوة ،  %( و طةورةترين رِيَذةى لـةدايك بـوونيش تيـادا بـاَلو     11توركيا رِيذةى بيَكارى دةطاتة )
(ى ئـةو دةرامةتةيـة هـاوالتى توركيـا لـة ئةسـتةموولَ       0/1كةضى دةرامةتى تاكى خةَلكةكـةى ) 

دةستةبةرى دةكات ، جطة لةضةند كارطةيةكى بضـووكى حكـومى ثـةرت و باَلويـش لـة دةرةوةى      
 شارةكاندا ، ئةوا ثيشةسازى لةم ناوضةية بوونى نيية ، زؤربةى دانيشتوانةكةشى لة ضينى هـةذار و 

 ( .01/00مام ناوةندن، دةوَلةمةنديش لة نيَوانياندا بة رِةهايي شويَنةواريان نيية (( )
بةالم حيزبى داد نةيتوانى ثيَشنيارةكانى لة ثةرلةمان دةرباز بكـات ، ضـونكة حكومةتةكـةى    
دميريال ثشتى بة زؤينةيةكى كةمى ثةرلةمانى بةستبوو كة بريتى بوو لة هـةردوو حيزبـى بضـووك:    

ــ ــةكان، خــاوةنى ) حيزب ــاريي نيشــتمانى بةســةرؤكايةتيَتى نةمجــةدين ئةرب ( كورســىء  11ي رزط
كورسى كة مةحاَلـة   00بزووتنةوةى نةتةوة ثةرست بة رِابةرايةتى ئةلث ئةرةسالن توركيش خاوةنى 

( كورسـى يـة ، لـة    601( كورسى لـة ثةرلـةمان كـة كـؤى كورسـيةكانى )     080حيزبى داد بة )
، بؤية ناضار دةبىَ لةطةلَ ئةم دوو حيزبة بضيَتة زجنـرية سازشـيَكى سـةختةوة ،     دةسةالت مبيَنيَتةوة

ضونكة هةر يةكةو ريَبازيَكيان طرتؤتة بةر و جياوازة لةطةلَ حيزبى داد. حيزبى رِزطارى نيشـتيمانى  
ى نويَنةرايةتى سوننةى توركيا دةكات و برِواى بة تيورييةك هةية دةَليَـت : ثيالنيَكـى ئيمثريـاليزم   
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كؤمؤنيزمى زايؤنيزمى لة ئاراداية و توركياى كردووةتة ئامانج و نيازى واية توركيـا لـةناو ببـات    
بؤئةوةى هيض ثيَطةو ثلةيةكى نـةميَنىَ ، ضـونكة طـةورةترين و بـةهيَزترين دةوَلـةتى ئيسـالمية،       

دةكـات لـة   ليَرةشةوة ئةم حيزبة بةرهةَلستى لة هةردوو رِيَبازى حيزبى دادو حيزبى طةىل كؤمـارى  
ثةيوةنديةكانياندا لةطةلَ ئةمةريكا بةرِيَطةى رِيَككةوتننامةى نامةى بنكة سةربازييةكان لةطةَليـدا  
،هاوكات لةطةلَ هةنطاوة ئابووريةكانى )دميريالَ ( يشدا ناكؤكة ، ئةو هةنطاوانةى ثاَليـان داوة بـةو   

 وركيادا .خانة جيهانيية داراييانةى وةك شيَرثةجنةن لةجةستةى دةوَلةتى ت
بة  بةحاَلى بزووتنةوةى نةتةوةثةرستيش ، ئةوة هيَليَكى تريؤرستانةى توندرِؤى ثةتى طرتؤتـة  

 (.00/061بةر، زؤر  نزيكرتة لةبةرةيةكى عةسكةرتارى تا وةك ئةوةى كؤمةَليَكى سياسى بيَت )
تاييـة ئازادييـة   لةكاتيَكدا دميريالَ و بةبةرةى توندرِؤى نةتةوةثةرستيشةوة ثيَيـان وايـة ئـةو ثان   

طشتييانةى دةستوور دةستةبةرى دةكرد ، بووة هؤى تةقينةوةى شـةثؤليَك تونـدو تيـذى، كؤمةَلـة     
ضةثةكان و يةكيَتى سـةنديكاكانى كريَكـارانى شـؤرِطيَرِ بـةكارى دَيـنن بـؤ ثةكخسـتنى بةرنامـة         

كيشـى ثـةنا   ئابووريةكةى ، ئةوا بةرةى ضةثيش كـة ثةرتةوازييـةكى زؤر سـةرى تيَكـردووةو بةشيَ    
دةباتة بةر شيَوازى ئاذاوة ضـييةكان بـؤ سـةثاندنى بـوونى لةسـةر طؤرِةثـانى سياسـى ، ثةرؤشـى         
طؤرِانكارى بنةرِةتى بوو بةخيَراترين رِيَطا ئةويش تريؤرة ، وةليَ دوورترين رِيَطاشة بةرةو طؤرِانكارى 

 ثيَويست .
رةكـانى هةاليسـانى توندوتيـذى لـة     سةرةرِاى ئةوة رِةوشى ئابوورى بةيةكيَك لة طرنطرتين هؤكا

توركيا دةمينيَتةوة ، ضونكة بةهؤى دارِووخانى بارى ئابوورى لة الديَكانـدا ، رِةوى بةكؤمـةَلى لـة    
طوندةوة بةرةو شار رِووي دا ، لةئاكامى ئةم رِةوة بة كؤمةَليية  ئةوةى بة )ثشتيَنةى هةذارى( ناو 

ةرى ئةو شارانةى كة قـةوارة ئابووريـةكانى نـةيانتوانى    لة دةورب  –لة طوندةكانى تةنةكة  –دةبرىَ 
ئةم زيادةية لة هيَزى كار بطرنة خـؤ  ثيَكهـات و رَِيـذةى بيَكـارى لـة شـارةكاندا بـةثيَى ئامـارة         

( مليؤن بيَكار لة كاتيَكدا بازارِى كار سـاالنة ثيَشـوازى لـة    1% ، واتة : )00رِةمسييةكان طةيشتة 
ات، ئةطةر دابةزينى بةردةوامى نرخى لـريةى توركيشـى خبةينـة سـةر     نيو مليؤن هاتووى نوىَ دةك

كةواى كرد بارى هةذارى سةخت تر بيَت ، ئةوة ذينطةكة ئامادةبوو بؤ سـةرهةَلدانى تـريؤر ويَـرِاى    
( مليـؤن دؤالر  601وةرى طـرت : ئةمـةريكا بـة )    0979ئةويارمةتية ماديانةى توركيا لة ساَلى 

ــاى دا وةك نر ــا ،   يارمــةتى توركي ــة توركي ــؤ وةطةرِخســتنةوةى بنكــة ســةربازيةكانى ل ــك ب خيَ
 (.00/60( مليؤن دؤالر يارمةتى ثيَشكة  كرد )011ئةَلمانياىرِؤذئاوا  بة برِى )
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تريؤر لـة توركيـا    0979لة ثا  هاتنى حكومةتى دميريِالَ  بؤ سةر كورسى دةسةالت لة ساَلى 
يَوان رِاسـت و ضـة  و لـةنيَوان ئايينزاكـان      دميةنى شةرِى ناوخؤى بضووك بضووكى طرتـة خـؤ لـةن   

هةروةها لةنيَوان شؤرِطيَرِانى كوردو هيَزى ئاسايشى توركيا و نيَـوان ذمارةيـةك لـة سـةركردةكانى     
سوثا لة واىل شارةكان و تيَكرِا تريؤرستانى رِاست و ضةثةكانيش ، بؤ منوونة ذةنـةرِاليَكى سـوثا لـة    

يان لة ئةستةموولَ داية بةر رِيَذنةى طوللةو ذمارةى قوربانيانى ناوضةى )فةنةرباهضة( ى ثيَشكةوتوو
كـة    0911( مانطى دةسةالتى حيزبى داد طةيشتة نزيكةى 7دةستى تريؤرى سياسى لة ماوةى )

( وياليةتةكـةى  07( وياليةت لة كـؤى ) 11، لةكاتيَكدا ئةو بارة نا ئاساييةى سةثيَنرابوو بةسةر )
ؤ خويَنرِشتنى بةردةوام دابنيَت ، ثا  ئةوةى ملمالنيَى سياسى توند ئةو توركيا نةيتوانى سنوريَك ب

شارة توركيانةى طرتةوة كة دابة  بووبوون بةسةر طةرِةكة ضة  و رِاسـتةكان و قسـةو دايـةلؤطيان    
 تةنها بة طوللة بوو .

ئةطةرضى ضاوديَرانى سياسى لةوة دةترسـن جؤطةلـةى ئـةم شـةرِة ناوخؤييـة بضـووكانة ببنـة        
ووباريَكى طةورة تةرِو وشـك لـة وواَلتـدا لةثيَشـياندا رِامـاَلن ، بـةاَلم لةهـةمان كـات طونـاهى          رِ

تةقينةوةى شـةثؤىل تـريؤرى ضـة  ، دةخةنـة ئةسـتؤى تـريؤرى بـةرةى رِاسـت ، نـةخوازة ئـةو           
رِووبةرِووبوونةوةية سووتةمةنيةكةى لة بازارِى برةودارى ضةك لـة توركيـا دةبينيَتـةوة ، بـؤ منوونـة      

( هـةزار دةمانضـةو   001( هةزار تفةنط و )60( ساَلى رِابردوودا دةستطريا بةسةر )00لةماوةى )
( مليؤن فيشةط و تةقةمةنى ، ئةم ذمارانة  بةسن بؤ ثيَشبينيكردنى ذمارةى ئةو ضـةكانةى  11)

 ( .00/60نةطرياون ياخوود دةستيان بةسةردا نةطرياوة )
كردنى دكتؤر )نيهاد ئرييـم( ى سـةرؤكى حكومـةتى    تيَكضوونى رةوشي ئاسايش لة دواى تريؤر

و هةروةها كوشتنى رِؤذنامةنووسى ناسـراو   – 0970ى ئادارى 01كاتى دوا بةدواى بزووتنةوةكةى 
عةبدى ئيثيكضى سةرنووسةرى رِؤذنامةى ميلليةت ى بةناوبانط لةاليةن حمةمةد عةىل ئاةجة كة 

تةقةى لة ثاثا يوحـةنا   0980ى ئايارى ساَلى  01ة لة طرتوخانةوة بةرةو ئةوروثا هةالت و ثاشان ل
ثؤلسى دووةم كرد وةك هةوَليَك بؤ لةناوبردنى ، ئةمانة بوونة هؤى جـارِدانى حـوكمى عـورفى لـة     

( وياليــةتى توركيــا و ئةجنامــدانى رِةشــبطرييةكى زؤريــش لــةو والتــة ، بــةالم ضارةنووســى 11)
 0981دةمةى حيزبة سياسيةكان لة شـوباتى سـاَلى    طةمةيةكى نويَى بؤ توركيا ئامادة دةكرد ئةو

لةنيَوان خؤياندا رِيَك نةكةوتن لةسةر كانديدكراوى سـةرؤكايةتى كؤمـار ، ئـةوةبوو حيزبـى طـةىل      
كؤمارى لةدوايشيةوة هةمو هيَزة ضةثةكانء حيزبـى كريَكـارانى توركيـا بةسـةرؤكايةتى بةهيجـة      

حةيدةر باتور دةكرد كة يةكيَك بوو لة سـةركردةكانى  بؤران ثشتطريى لة هةَلبذاردنى فةرياى يةكةم 
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كة حكومةتى دميـرياىل رِوخانـدو نـاوبراو لـةو دةمـةوة       0970ى ئادارى ساَلى  01بزووتنةوةكةى 
سةركردةى طشتى هيَزة ئامسانيةكان بوو و بةبريو بؤضوونى سياسييانةى ميانرِةو و هاوسؤزى لةطـةلَ  

ةحاَلى بةرةى رِاستيش ، ثشتطرييي لة هةَلبذاردنى فـةرياى  حيزبى طةىل كؤمارى ناسرابوو ، بة  ب
يةكةمى خانةنشني تؤرؤن دةكرد ، ثاشان ثشتطريى لة هةَلبذاردنى )ئيكسان سةبرى ضـاةليانطلَ( ى  
وةزيرى دةرةوى ثيَشووتر و سةرؤكى كؤمارى توركيـا بـة وةكالـةت دةكـرد ، ضـوونكة ئـةو كـات        

ــدامانى ديكــةى ثةر  ــوونى مــاوةى  بةتةمــةن لةهــةموو ئةن ــةواو ب ــوو دواى ت ــةمان طــةورةتر ب ل
سةرؤكايةتيةكةى فةخرى قؤرؤتورك و لة دةرةجنامى رِيَـك نةكـةوتنى حيزبـة سياسـييةكان لةسـةر      

 ( .0/99كانديدى نوىَ بؤ سةرؤكايةتى كؤمار )
 11كاتيَك كؤرِى ) تريؤر لة توركيا( لةاليةن كؤمةَلةى رِؤذنامةنووسانى تورك لـةماوةى نيَـوان   

لــة ئةســتةموولَ بةبؤنــةى يــادةوةرى يةكــةمى  0981ى شــوباتى ســاَلى  0كــانونى دووةم تــا ى 
تريؤركردنى نووسةرى رِؤذنامةنوو  عةبدى ئيثيكضى سازدرا ، هةموو بةشداربووانى كؤرِةكة ض بـة  
تويَذينةوة يان بة ليَدوانةكانيان لةبارةى تـريؤرةوة لةناوضـةى رِؤءذهـةالتى توركيـا قسـةيان كـردو       

ئاماذةيان دا : كورد دةستى لةو تريؤرة هةية كة لـة   -ناوى بيَنن -شيَوةيةكى شاراوةو بىَ ئةوةى بة
توركيا بةرِيَوة دةضىَ ، جةختيشيان لةوة كـرد كـة هؤكـارى تـريؤر هـةذارى و بيَكـارى و طـؤرِانى        

وة بةشدارى لـة  ئابوورية ، بةالم كةسيَكيان نةضوو بةالى ئةو فاكتةرة سةرةكيةى ثاَلى بة كوردةوة نا
ياخى بوونى ضةكدارى بكات لة باشوورى رِؤذهـةالتى توركيـا ئـةويش : بيَبةشـبوونيانة لـة مافـة       

 (.01/061كلتوريةكانيان و حاشاكردن لة بوونى نةتةوةييان لةاليةن كاربةدةستانى توركةوة )
باَلوكردنـةوةى  بطرةوبةردةى سياسى نيَوان حيزبةكان طةيشتة رِادةيةك هةنديَك لة هيَزةكـان بـؤ   

( كوذراو لةبةرةى رِاست 10تيَرورى سياسى قؤستيانةوة و قوربانيةكانى ئةم تريؤرة رِؤذانة طةيشتة )
و ضة  و مرؤظى بيَطونا  ، ئةمة هانى )ضاةليانطلَ( ى سةرؤكى كاتى توركيـاى دا لةدةسـتثيَكى   

حيزبـة سـةرةكيةكة    زجنرية كؤبوونةوةيةك لةطـةلَ سـةرانى هـةردوو    0981مانطى تةمووزى ساَلى 
طرىَبدات ، ئةمة  لةدواى ئةوةى ذةنةرِالَ )كةنعان ئيظرين(ى سوثا سـاالرى توركيـا لـة مايسـى     

هؤشدارييةكى بة حكومةتى )سليَمان دميـريالَ( ى سـةرؤكى حيزبـى داد دا ، هـةموو      0981ساَلى 
ئةو ئاذاوةو تـريؤرة لـةناو   دةزطا ميديا ناوخؤيى و دةرةكيةكان باَلويان كردةوة ، تيايدا داواى ليَكرد 

بريَت كة خةريكة والت بةرةو شةرَِيَكى ناوخؤيى كاولكارى ببات ، ئـةطينا هيَـزة ضـةكدارةكان بـة     
 ( .0/010ئةركى دةزانن بؤ رِزطار كردنى توركيا لةو بارودؤخةى تيَى كةوتووة دةست وةربدةن )

ى حكومةت و رِابةرى حيزبى كؤبوونةوةكانى )ضاةليانطل( لةطةأل سليَمان دميريال ى سةرؤك
دادى دةسةالتدار لةاليةكء لةطةلَ بوَلةند ئةجةويدى سةرؤكى حيزبى طةىل كؤمارى ئؤثؤزسيؤن 
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بةو دةرئةجنامة نةطةيشنت سةرنج و بؤضوون و هةَلويَستةكانى هـةردووال سـةبارةت بـة كيَشـة     
سياسييةكان دةرضوو طشتيةكانى والت نزيك خبةنةوة ، ضونكة كارةكة لةدةست سةرانى حيزبة 
( مانطى رِابردوو لة 0بوو ، ئةطةر ئةو سةرنةكةوتنةشى خبةينة سةر كة ثةرلةمان بة درِيَذايى )

( كةرِةت بؤئةو ئاماجنة 70هةَلبذاردنى سةرؤكى كؤمار بةرةو رِووى ببؤوة ، ويَرِاى ئةوةى كة )
ارودؤخةكــة هــيض خســتية دةنطدانــةوة ، ئــةوة دةســتتيَوةردانى ســوثا بــؤ يةكالكردنــةوةى ب

لةاليةن ئةجنومةنى   0981ى ئةيلوىل ساَلى  01طومانيَكى هةَلنةدةطرت ، ئةوةبوو كودةتاى 
نةتةوةيى رووويدا كة ثيَكهاتبوو لة سةركردةكانى سوثاو جةندرمـة ، سـةرةرِاى سوثاسـاالرى    
سةركردةى بزووتنةوةكة ، ثاشـان ئةجنوومـةنى ئاسايشـى نةتـةوةيى كـةنعان ئيظرينـى سـوثا        

( مـانط دواى تـةواو بـوونى    0ساالرى بة سةرؤكى كؤمار هةَلبذارد، ئةم ثؤسـتة زيـاتر لـة )   
ماوةى سةرؤكايةتى كؤرؤ تورك بة بةتاَلَى مابؤوة ، سةرؤكى تازةى واَلت ثيَكهيَنانى كابينةى 

لة كةسانى تةكنؤكرات و كارطيَرِية ناسراوةكان سـثاردة   0981ى ئةيلوىل ساَلى  10نويَى لة 
ى ئةيلوىل هةمان سالَ وةك دةسةاَلتيَكى جىَ بـةجيَكارى   11ئؤلسوو حكومةتةكةى لة  بوَلند

)رِؤذى  0981ى ئةيلوىل سـاَلى   01كة لة  1116دةست بةكاربوو ، لةكاتيَكدا ياساى ذمارة 
كودةتاكة( دةرضوو ، هةموو دةسةاَلتيَكى ياسادانانى داية ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوةيى كـة  

امدا. حكومةتى ئؤلسؤ توانى ئاسايش و سةقامطريى لة والت دابني بكات لة كودةتاكةى ئةجن
ئاكامى قةدةةةكردنى هاتوضؤى هاواَلتيـان لةاليـةك و جـارِدانى حـوكمى عـورفى لـة واَلت       
لةاليةكى ترةوة ، ويَرِاى ئةوة  هيَزةكانىئاسايشى توركيا لةماوةى تةنها يةك هةفتـةدا )لـة   

كةسـيان دةسـتطري كـرد بـةهؤى ئةجنامـدانى       008( 0980تشرينى دووةمى سـاَلى  11-11
ضةندين تاوانى وةك كوشنت ، برِينى بانك ، رِيَطرى، هاويشتنى نارجنؤكء  تةقةمةنى و دةسـت  
دريَذى كردنة سةر ناموو  ، هةمان ئةو هيَزانة  توانيان دةست بةسةر ضةندةها جؤرة ضةك و 

( مليؤن لريةى توركى بـوو بطـرن ، بـةاَلم ئـةم     08مالَ و موَلكى دزراو كة بةهايان زياتر لة )
( مانطى دةسةاَلتيدا توانيى ئاسايش لة هـةموو والتـى توركيـا    0حكومةتة تةنها لةماوةى )

بةرقةرار بكات و دواى ئةوة  هةموو حيزبة سياسيةكانى لة توركيا هةَلوةشاندةوة و دةسـتى  
 (.0/010طرت بةسةر مالَ و موَلك و بارةطاكانيان )
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 سى سَييةمبا

 1691كوردو كودةتاى ساَلى 
 

ــاَلى )  ــةرةتاى س ــةربازييةكان لةس ــةركردة س ــووة  0981س ــدارييان داب ــىَ هؤش ( وة ، س
حكومةتى دميريالَ بؤ ئةوةى لة ضـوار ضـيَوةى سيسـتمى دميـوكراتى ثةرلةمانيـدا رِيَوشـويَنى       

( 0981ئايارى ساَلى ) ى01ثيَويست بطريَتةبةر لة دذى ئاذاوةطيَرِى و تريؤر و جيابوونةوة. لة 
  ، ذةنةرالَ كةنعان ئيظرين سوثاساالرى توركيا دةست بةجىَ دواى طةرِانةوةى لة كؤبوونةوةى 
ــة    ــة واشــنتؤن، داواى كــرد حيزبــة سياســيةكان بطةن ــاتؤ( ل ــاكورى ئةتَلةســى )ن ثــةميانى ب

ؤشـدارييانةو  رِيَككةوتنيَك لة نيَوانياندا بؤ هةَلبذاردنى سةرؤكى كؤمار ، ئةطةر ضيش ئـةو ه 
بانطةوازةكةى ئيظريَن وةك ثاساويَك بوو بؤ ئةجنامدانى كودةتاى سةربازى ، وةليَ هةواَلى ئـةو  
كودةتايةى حكومةتى دميرياَلى البرد، لة واشـنتؤنةوة هـات نـةوةك لـة ئةنكـةرةوة، ئـةوةبوو       

دةربضـيَت  ( لـة رِاديـؤى توركيـاوة    0رِاديؤى دةنطى ئةمةريكا بةر لةوةى رِاطةينراوى ذمارة )
وا ليَكدايـةوة كـة ئـةو     -هةواَلى كوودةتاكةى ب وكردةوة ضاوديَرانى سياسـى مةسـةلةكةيان   

بــةرثابووة. بةلةروانطــةى   –ئةتَلةســى  –كودةتــا توركيــة بةرِةزامةندييــةكى ئةمــةريكايى 
 جارِدرا. 0967ثرِةنسيثى ترؤمان كة لةساَلى 

ن وابوو مزطيَنى دميـوكراتى و ضارةسـةرى   كورد لةهةمبةر ئةو كودةتايةطةشبني بوو و ثيَيا
تةواوى ثيَية بؤ هةموو ئةو كيَشانةى ناوضةى رِؤذهةاَلتى توركيا بةدةرديانةوة دةناَليَنىَ ، بؤية 
كاتيَك كةنعان ئيظرين ى سةركردةى كودةتاكة سـةردانى وان و دياربـةكرى كـرد بةطةرميـةوة     

د ئؤلسؤ ى سةرؤكى حكومةتةكةى ليَدا وةختىَ ثيَشوازى ليَكراو ضةثَلةيةكى زؤريشيان بؤ بوَلةن
هاتة شارى هةكارى كة كةوتؤتة هةذارترين ناوضةكانى توركياو لةنيَوان عيَـراق و ئيَراندايـة ،   

 (.01/9بؤئةوةى ئيَزطةيةكى ثةخشى تةلةفزيؤنى تيادا بكاتةوة )
بـة تايبـةتى   كورد كة هيواى لة هةر طؤرِانكاريةكى بنةرِةتى حكومةتى تازة بيكات  بـرِى،  

كة تيايدا طـوتى : ،هـةموو برييَكـى جـودا      0980دواى وتارةكةى ئيظرين لة دةستثيَكى ساَلى 
( ، ئاذاوة لة ناوضةى رِؤذهةالت بةردةوام بـوو و  06/7خوازى بةبىَ بةزةييانة ثيَشيَل دةكةين،، )

وة، مايـةى  خةباتى ضةكدارى كورديش لة دذى هيَزةكانى ئاسايشى توركيا لةوآ سةرى هةَلدايـة 
سةرسورِمان بوو بةالى ذةنةرِاَلة سةربازيةكانةوة ببينن ئؤثؤزسيؤن لن و ثؤثيَكى زؤرو تؤرِةكـانى  
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ب و بوونةتـةوة بـة    –بة وتةى طؤظارى الصياد  –تريؤريش لة ضةندين بةشى رِؤذهةالتى توركيا 
اوى )كاوة( وة كـة  منوونة : لةميانةى ثرؤسةيةكى ئةمنى لة دذى بزووتنةوةيةكى جودا خوازى بةن

 0980مةَلبةندةكةى لة )ئةدةنة ( و )مةرعة ( بـوو ، ثيـاوانى ئاسـايش لـة نيسـانى سـاَلى       
بةَلطةنامةى ضةند ثالنيَكيان بة ئاماجنى دامةزراندنى دةوَلـةتى كـوردى لـة ضةشـنى ماركسـى      

فـرة  دؤزيةوة و سوثاى توركيا  دةستى طرت بةسةر برِيَكى ئيَجطار زؤر لـة ضـةكى شـاردراوةو    
 (.01/10كتيَب و باَلوكراوةى كوردى و دروشم بة ئاالى دةوَلةتى كوردى جودايشةوة )

ئةطةرضى شؤرِشةكانى كورد ض بةشيَوةيةكى تاكى يا بةشيَوةى  كؤمةلَ و طروو  طرووثـى  
بضووك لة حةفتاكانةوة بةبىَ برِانةوة بةردةوام بوون ، وةىلَ رِيَكخستنةكانى ضةثيش دةوريَكـى  

طيَرِا بؤ طردبوونةوةى كؤمةَلة كوردية بضووكةكان و هاندانيان بةرةو كارى خـةبات ،   طةورةيان
و ثيَطةيشـتنى زةمينـةى طوجنـاو بـؤ      0981ى ئةيلوىل سـاَلى   01بةتايبةت دواى كودةتاى 

دروستبوونى بزووتنةوةيةكى كوردى جةماوةرى لةناوضةى رِؤذهةاَلتى توركيا لة سؤنطةى ئـةو  
دةرةكييانةى هاتبوونة ثيَشةوة. دةبينـى لةسـةر ئاسـتى نـاوخؤى واَلت      بارودؤخة ناوخؤيى و

رِووي دا و توانى خويَن رِيَذى و شةرِى ناوخؤو ملمالنيَى  0981ى ئةيلوىل ساَلى  01كودةتاى 
نيَوان ضة  و رِاست لة توركيا بوةستيَنىَ ، ياخود بةاليةنى كةم سةر لـةنوىَ تةقينـةوةيان بـؤ    

و دواخبات. لةسـةر ئاسـتى دةروةشـدا ئـةوة ئـةزموونى ئؤتؤنـؤمى لـة        ماوةيةكى ديارينةكرا
لة طؤرِدايةو سـةرجنى رِؤشـةنبريانى كـوردى     –ويَرِاى كةم و كورِيةكانى  –كوردستانى عيَراق 

 –ِرادةكَيشاو هانى دةدان بةرةو خـةبات لـةثَيناو داواى مـافى نةتـةوةيى كـورد لـة توركيـا        
ئيَـران هةاليسـا    -انى ئيَران( يش ويَرِاى ئةو شةرِى عيَراقبةتايبةت )ثارتى دميوكراتى كوردست

 ئةويش تيَدةكؤشا بؤ وةدةستهيَنانى جؤرة ئؤتؤتنؤمييةك بؤ كوردستانى ئيَران . –بوو 
زؤربةى بزووتنـةوة نهيَنييـة شؤرِشـطيَرِةكانى     0981ى ئةيلوىل ساَلى  01دواى كودةتاى 

ذهةالت طواستةوة بؤ ئةوةى دوور بن لةضاوى دةزطا توركيا ضاالكيةكانيان بةرةو ناوضةكانى رِؤ
ئةمنيةكانى رِذيَم و ضاوديَرى تونديان لةاليةك و هةروةها بـؤ هةماهـةنطى ثرؤسـةى خـةبات     

 لةطةلَ بزووتنةوةى كورد لةاليةكى تر .
واقيعي توركياى نوىَ ، بةرةى سؤشياليستى لة سىَ بزووتنةوةى يةك ئامانج طرتـة خـؤ ،   

بةركردنى دميوكراتى رِاستةقينة لة توركيا دوور لة زاَلبوونى عةسكةرتاريةت و ئةويش ، دةستة
رِاست و هزرى فاشيزم ، لةكاتيَكدا ئةو بزووتنةوانة خةباتى ضـةكدارييان كـردة شـيَوازيَك لـة     
خةباتى رِزطارى خوازى دميوكراتى. بة  بـةحاَلى بـةرةى رِاسـتى نةتـةوة ثةرسـتيش ، ئـةوة       
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ثاةاوةى هَيزو هـةوادارانى خـؤى ثاشـى ئـةو طـورزة طرانـةى حيزبـى         كةوتبووة كؤكردنةوةى
بةرى كةوت كاتيَك )كؤن سازاك( ى جيَطرى ئةم  0981بزووتنةوةى نةتةوةيى لة ئايارى ساَلى 

(، طـورزيَكى طـرانيش بـوو بـةالى دوو     00/60حيزبة لةثيَش ماَلةكةى لة ئةنكـةرة كـوذرا )  
ة سةرؤكايةتيى سليَمان دميريال كة سوثا بـؤ جـارى   جةمسةرةكةى نزيك بةرةكة ، حيزبى داد ب

دووةم لة كورسى دةسـةاَلت دةيهَينَيتـة خـوارَى ، لةكاتيَكـدا دةنطـؤى ئـةوة باَلوببـؤوة كـة         
بـؤ ئـةوة رِووي دا سـنووريَك بـؤ ئـةو هةَلكشـانة        0981ى ئةيلوىل سـاَلى   01كودةتاكةى 

بةرايةتى نةمجةدين ئةربةكان كؤمةكى ئيسالميية دابنىَ كة حيزبى سةالمةتى نيشتيمانى بة رِا
دةكرد لـةثَيناو دامةزرانـدنى دةوَلـةتى ئـايينى لـة توركيـا ، بـةاَلم ئـةو سـىَ بزووتنةوةيـة           

كـردة مةَلبةنـدى خؤيـان ،     0980سؤشياليستية نهيَنيةى كة ناوضةى رِؤذهةالتيان لة سـاَلى  
 بريتى بوون لة :

 .(TOKPحيزبى كؤمؤنيستى شؤرِطيَرِى تورك  ) -1
ثةيوةنــديي ثتــةوى لةطــةلَ حيزبــة  –ئــةم حيزبــة بــةثيَى بؤضــوونى رِؤذنامــةى فيطــارؤ 

كؤمؤنيستة رِؤذئاواييةكاندا هةبووةو كؤمةك و يارمةتيى زؤرى ليَيان وةردةطرت ، بةتايبـةت  
لة حيزبى كؤمؤنيستى فةرةنسا تاوةكو بتـوانىَ ضـاالكيةكانى بـةرِيَوة ببـات ، ئـةو حيزبانـة       

يستيةكانيان بؤ ئةم حيزبة دابني دةكرد بؤ وروذاندنى ئاذاوةو هةرا... بـةالم ئـةم   ئامرازو ثيَداو
ئامرازو ثيَداويستيانة بةشى ئةوةيان نةدةكرد شةثؤىل تريؤر لةسـةر طؤرِةثـانى توركيـا بـةبىَ     
هةبوونى فاكتةرى بابةتيانة بوورووذيَنن ، دةبينـى دواكـةوتنى زؤرو ثةرةسـةندنى بيَكـارى و     

ئابوورى لةناوضـةى رِؤذهـةالت )كوردسـتانى توركيـا=وةرطيَرِ(، يـةكيَك لـةو        رةوشى سةختى
 (.00/00فاكتةرانةيان ثيَكدةهيَنا )

بــة مةضــةكى ثــؤاليينى ســةربازى حيزبــى  TQKBيــةكيَتى الوانــى شــيوعيي تــورك 
كؤمؤنيستى شؤرِشطريِى تـورك دادةنـراو طرنطـى بـة بـارودؤخى توركيـا دةداو رِةخنـةى لـة         

يةكيَتى سؤظيةت دةطرت ، ليَرةشةوة لةطةلَ ئةو حيزبة شـيوعية توركيـة نهيَنييـة    هةَلةكانى 
جيابوو كة بارةطاى لة ئةَلمانياى رِؤذهةالت و هاوثةميان بوو لةطةلَ مؤسكؤ و ثرِوثاطةنـدةكانى  
لة ئيَزطةى رِاديؤى بةناو )رِاديؤكةمان( لةو ووالتةو لةطةلَ ئيَزطةيةكى بةهيَز كـةرةوة كـة لـة    

طاريا بوو ، بةرنامةكانى بـؤ توركيـا ثـةخش دةكـرد ، لةطـةَل حيزبـى شـيوعى الدَييـى         بول
( يشدا كة برِواى بة ماركسيزم و ماويزم هةبوو هيَرِشى دةبردة سـةر   TIKPكريَكارانى تورك 
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رِيَك وةك ئيمثرياليزمى ئةمريكى، وةسـفى   –يةكيَتى سؤظيةت و بة ئيمثرياليزمى سؤظيةتى 
 دةكرد جيابوو .

لةطةلَ حيزبى كريَكاران و جوتياران  0981زبى كؤمؤنيستى شؤرِشطيَرِى تورك لة ساَلى حي
ثيَكهيَنـا ،   TBKPيةكى طرت و بةهةردوكيانـةوة حيزبـى يـةكيَتى شـيوعية توركـةكانيان      

( رِيَكخراوى ديكة بةناوى ضةثى تورك هةبوون هةموويان لةسةر شانؤى سياسى 11هةرضةندة )
 توركيا تيَدةكؤشان .

 ( : Dev-Solبزووتنةوةى ضةثى شؤرِشطيَرِ ) -2
ئةم بزوتنةوةية بة واريسى هةموو ئةو بزوتنةوة ضةثة شؤرِشطيَرِانة دادةنرىَ لـة سـاَلةكانى   
حةفتا لة توركيا سةريان هةَلدا و برِوايان بة خةباتى ضةكدارى هةبوو ، وةك حيزبـى رِزطـاريي   

 0981ى ئـةيلوىل   01، كة لـةثا  كودةتـاى    ميللى توركياو بزووتنةوةى الوانى شؤرِشطيَرِ
يان ثيَكهيَنـا. رِيَكخـراوى رِيَطـاى     (DKH)يةكيان طرت و بزوتنةوةى رِزطارخيوازى شؤرِشطيَرِ

هيَزى سةربازى طورز وةشيَنى ئةم رِيَكخـراوة بـوو ، كـة     Ana-Dev-Yolشؤرِشطيَرِى دايك 
 ئةدةنة( ضاالكى دةنواند.ئةستةموولَ ، ئةنكةرة ، ئةزمري ،  لةضةند شاريَكى وةكو

ئةطةرضى رِيَكخراوى ضةثى شؤرِشطيَرِ بةشيَوةيةكى بةرضاو لـةناو زانكؤكانـدا تيَدةكؤشـاو    
سياسةتى )ليَدةو رِاكة( ى ثيادة دةكرد ، كةضى رِيَكخراوى رِيَطاى شؤرِشطيَرِى دايـك ضـاالكى   

ــةنيَو كريَكــاران و جوتيــاران و فةرمانبــةران و ســةرب  ــةجنام دةدا. شؤرِشــطيَرِيي ل ازيةكاندا ئ
ذمارةيةكى زؤريان ىلَ دةستطريكرا بةتؤمةتى ضة  و لة تشرينى  0981رِيَكخراوةكة لةساَلى 

كةسيان رِةوانةى ثـيَش دادطـاى سـةربازى لـة ئةنكـةرة كـران        711يةكةمى هةمان ساَليش 
َلـان و  بةتؤمةتى ئةنـدام بوونيـان لـةناو بزوتنـةوةى ضـةثى شؤرِشـطَيِر و كـردةوةى دزى و تا       

هةَلكوتانة سةر مالَ و موَلكو هاويشتنى نارجنؤك و ثشت بةسنت بة هيَز بؤ طؤرِينى سيسـتمى  
دادطاى ئاسايشى دةوَلـةت لـة    (9)(. لةكاتيَكدا تاوةكو ئيَستا 00/09دةسةالت لة توركيا )

وة ( كة  بةرزكراوةتة0161ةوة لة دذى ) 0981ئةستةموولَ دةرِوانيَتة ئةو داوايةى لة ساَلى 
بةتؤمةتى دزى و زةوت كردن و هةَلكوتانة سةر مالَ و موَلكى دةوَلـةت و كوشـنت و تـريؤر ،    

 (.07/0لةنيَوانياندا )سينان طونول( ى سةرؤكى رِيَكخراوى ضةثى شؤرِشطيَرِة )
 

                                                           

 (ة. )وةرطيَرِ(1111مةبةستى سةرضاوةكة : سةرةتاى ساالنى ) -9
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 بزوتنةوةى كورد :  -3
بزوتنــةوةى كــورد لــة توركيــا تووشــى  0981ى ئــةيلوىل ســاَلى  01لــة ثــا  كودةتــاى 

وشكانيَك هات لة سؤنطةى رِيَ و شويَنى ئةمنى توندو ئةو ثشكنينة بةردةوامانـةى يةكـة   هةَلرت
سةربازييةكان لةناوضةى رِؤذهةالت طرتبويانة بةر ، سةرةرِاى جارِدانى قةدةةةكردنى هاتووضـؤى  
شةوانةو طرتنى رِةمةكييانة بة كةمرتين شك و طومان كردن لـةهاوكارى كردنـى دانيشـتوان لـة     

ةكة ، بةالم ويَرِاى هةموو ئةو رِيَكارة ئةمنى و سةربازيانة  كؤمةَليَكى كوردى بـةناوى  بزوتنةو
دةرضـوو ةو بـاَلو    0981ى كـانونى دووةمـى سـاَلى     00)كاوة(وة لة بةياننامةيةكـدا كـة لـة    

ا كراوةتةوة تيايدا هاتووةو دةَليَت ، ئةندامةكانى لة شةرِو ثيَكدادانيَكدا لةطةلَ هيَزةكانى توركيـ 
( سـةربازى  08سةربازى تـورك بكـوذن و )   01لةناوضةى )تؤجنةىل= دةرسيمى ثيَشوو( توانييان 

ديكة  بريندار بكةن ، لةناو كوذراوةكاندا سىَ ئةفسـةر هـةن ، يـةكيان بـة روتبـةى رائيـد و       
دووةميان بة روتبةى نةقيب و سيَهةميشيان بة روتبةى موالزمة ، بةياننامةكة سوثاى توركياى 

( كةسـيش لـة   6ار كردووة بةئةجنامدانى رِةشة كوذييةك لة دذى كـورد لـة ناوضـةكة و )   تؤمةتب
ئةندامانى كؤمةَلى ناوبراو كوذراون ، دواى ئةمـة سةرضـاوة رِةمسيـةكانى توركيـا لـة ئةنكـةرة       
باَلويان كـردةوة كـة كاربةدةسـتانى تـورك سـكرتيَرى طشـتى ثـارتى كريَكـارانى كوردسـتان و          

نى حيزبةكة دةسـتطري كـردووة كـة لـة رِؤذهـةاَلتى توركيـا لـة ميانـةى         (كة  لة ئةنداما06)
هةَلمةتيَكى ثشكنينى رِيَك و ثيَك و بةردةوام لة دذى ئةو حيزبـة قةدةةـة كـراوة ئةجنامـدراوة.     

( 9ئةندامى حيزبةكة لة طرتوخانةدان ثيَشرت طرياون و ماوةى ) 611سةرضاوةكان وتيشيان ثرت لة 
رِؤذهةالتى توركيا بة تؤمةتى بانطةشة كردن بـؤ دامةزرانـدنى دةوَلـةتى    مانطة لة دياربةكر لة 

كـة  دادطاييكردنيـان بةردةوامـة     161كوردى سـةربةخؤو تؤقانـدنى الديَيـةكان و كوشـتنى     
( سالَ بةسةر دةسـتثيَكى دادطـاييكردنى ئـةو كوردانـة ،     1/ئةلبوم( ، دواى تيَثةرِ بوونى )08)

( كـوردو بةنـد كردنـى    10اربةكر برِيارى دا بة لة سـيَدارةدانى ) دادطاى ئاسايشى دةوَلةت لة دي
 /ئةلبوم(.09ذمارةيةكى زؤريان بؤماوةى دوورو دريَذ و ئةوانى تر بةبىَ تاوان ئازاد كران )

ضاالكيةكانى بزووتنةوةى كورد لة توركيا لة ميانةى ئةو دوو ساَلةدا بةهؤى ناكؤكيـةكانى  
ن ، بريتى بوون لـة شـةرِو ثيَكـدادانى بضـووك ليَرةولـةوىَ و      نيَوان خؤيان و فرةيى بريو بؤضوو

هيَرِشربدنة سةر ئؤتؤمؤبيلى طواستنتةوةى هةناردةى توركيا بةرةو ئيَران ، ياخوود هيَرِشكردنة 
سةر شةمةندةفةرى ئازووقةو دةوريية سةربازييةكان. ئةم كردةوانة ثاَليـان بـة دةسـةالتدارانى    

دذى بزووتنةكـة بـةكاربهيَنن ، لـةو دةمـة سةرضـاوةكان رِايـان        توركةوة نا ضةكى ئامسانى لة
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( 8( فرِؤكـةى جـةنطى ، )  1( يـان ) 1طةياند ، هيَزيَكى ئامسانى توركيا كة ثيَكهـاتووة لـة )  
هيَرشى ئامسانى كردؤتة سةر ضةند مؤَلطةيـةكى كـوردة جـودا خوازةكـان لةهـةردوو ناوضـةى       

(، جةنةرِالَ )كةنعان ئيظرين( 11/1ران و عيَراق )مةهابادو سةردةشت لةنزيك سنوورى نيَوان ئيَ
يش لة ميانةى وتاريَكى دا لة شارى )مانيسة( تةئكيدى كردةوة كة رِيَِكخراوة تريؤرسـتيةكان  
بةرةو هةرة  هيَنان دةرِؤن ثا  ئةوةى هيَزةكانى توركيا توانى دةست بطـرىَ بةسـةر ضـةك و    

 (.16/1( مليؤن لريةى توركى ) 10)تةقةمةنيةكانيان كة بةهايان دةطاتة نزيكةى 
( 1دادطاى عورفى ئةنكةرة ، برِيارى دابوو بة سةثاندنى حوكمى بةند كـردن بـؤ مـاوةى )   

( مانط بةسةر بةرِيَز )شةرةفةدين ئاَلضى ( ئامؤزاى )سةعيد ئالضي( ناوة نهيَنيةكةى 1سالَ )
و وةزيـرى   0908 شوان بوو سةرؤكى ثـارتى دميـوكراتى كوردسـتان لـة توركيـا ثـا  سـاَلى       

نيشتةجيىَ و ئاوةدانكردنةوةى ثيَشوو بةتؤمةتىئةجنامدانى ضـاالكى كـوردى و يارمةتيـدانى    
كةسـيان لـة    1110بزوتنةوةى جوداخوازى كورد ، لةكاتيَكدا هيَزةكـانى ئاسايشـى توركيـا    

ى كوردييان دةستطري كرد و ثاشان دادطـاى عـوريف دياربـةكر     APOرِيَكخراوى ثيَشمةرطةى 
 (.16/1( كةسيان دةركرد )97كمى لة سيَدارةدانى بؤ )حو

ئةو رِيَكخراوة كورديانةى لـةو دةمـةدا لـة كوردسـتانى توركيـا ضـاالكييان ئـةجنام دةدا        
 ثيَكهاتبوون لةم حيزبء رِيَكخراوانةى الى خوارةوة :

دامةزراو ضـةندين كـادرى حيزبـى     0978: ساَلى  PKKثارتى كريَكارانى كوردستان  -أ
هاتنـة نيَـو ريزةكانييـةوة ،     0981ى ئةيلووىل  01، دواى كودةتاى TIPارانى توركيا كريَك

و  0986سةرةتا ئةم ثارتة حيزبيَكى بضووك و ضاالكيةكانى سنوورداربوون بةالم ثـا  سـاَلى   
كاتيَك بةشَيوةيةكى بـا  تـوانيى بـة ِرابةرايـةتيى عةبـدوَلاَل ئؤجـةالن خـؤى رَِيـك خبـات ،          

 لة طةنج و الوانى كوردى بؤالى خؤى رِاكيَشا . كؤمةَليَكى زؤر
: ئةم رِيَكخراوة دريَـذة ثيَـدةرى    TIKKOرِيَكخراوى كريَكاران و جوتيارانى كورد لة توركيا  -ب

 بوو ) باَلى ضينى ماوى حيزبى شيوعى توركيا( . TIKPحيزبى كريَكاران و جوتيارانى تورك 
دةوَلةتيَكى كوردى سةربةخؤ لة توركيـا   بانطةشةى بؤ دامةزراندنى TIKKOرِيَكخراوى 

دةكرد ، عادل شاهني كة يةكيَك بوو لة كاديرانى ئةم رِيَكخراوة لة ميانةى دادطاييكردنةكةيدا 
لة ئةستةموولَ طوتى : شةرِى تؤَلةسةندنةوة لة هيَزةكانى ئاسايشـى تـورك تـةنها ئـةو كاتـة      

 (.10/00رِادةوةستىَ دةوَلةتى سةربةخؤى كورد دامبةزرىَ )
 زؤربةى كاديرانى رِيَكخراوةكة دواتر ضوونة ناو ثارتى كريَكارانى كوردستانةوة.
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ثيَكهــات و  0981: ســاَلى  PSSKحيزبــى سؤشياليســتى شؤرِشــطيَرِى كوردســتان  - 
رَِيَكخراوى كاوة وةكو باَلى سةربازى حيزبةكة وابوو كة برِواى بة ماركسيزم هةبوو ، بـةالم لـة   

طورزيَكى طةورةى بةركةوت ئةو دةمةى دةزطا ئةمنيةكانى رِذيَمى تورك  0980نيسانى ساَلى 
كاديرى ثيَشكةوتووى حيزبيان دةستطري كرد و لة نيَوانيانـدا )حةسـةن ئةسـغةر(ى سـكرتيَرى     

( ، 10/01طشتى حيزبةكة بوو ، ناوبراو حـوكمى ئةبـةدى تـا هـةتايى بةسـةردا سـةثيَنرا )      
بةضـاوى   0980اةي نزيك شارى ئةستةمولَ لة ساَلى حةسةن ئةسغةر لة طرتووخانةى عةلةمد

( كةسـيان ىلَ كوشـنت.   1خؤى بينيبـووى ضـؤن ضـؤنى طوللـةبارانى بةنديـةكانيان دةكـرد و )      
نووسةرى كورد خاتوو )رةوشةن سونبول ئؤةلؤ( ئةم رِووداوةى كرد بـة رِؤمانيَـك لـة شـيَوةى     

 0989ى ئةدةبى )يونس سـانة( ى سـاَلى   ليَكؤَلينةوةيةكى رِؤذنامةوانى و دواجار لة ثيَشربِكيَ
 (.11/01خةاَلتى دووةمى بةركةوت )

دوو بـةرةكى   0981بةالم حيزبى سؤشياليستى شؤرِشـطيَرِى كوردسـتان لـة دواى سـاَلى     
سةرى تيَكردو كؤمةَليَك لةو كاديرانةى برِوايان بـة هـزرى سؤشياليسـتى نـةبوو ، حيزبيَكـى      

بانطةشـةى بـؤ دةوَلـةتيَكى      KAJIKبوذانةوةى كـورد  تازةيان درووست كرد بةناوى )ثارتى 
 سةربةخؤى كورد بةهةرسىَ ثارضةكانيةوة دةكرد بة رِيَطةى خةباتى ضةكدارى .

حيزبى دميوكراتى كوردستان : ئةم حيزبة ليَهاتوويى خـؤى لةسـةر طؤرِةثـانى خـةباتى      -د
ى حــةفتا ، نــةبوونى سياســى كــورد ســةملاند ، ويَــرِاى نــاكؤكى نيَــوان رِيزةكــانى لــة ســاالن

سةركردايةتيةكى بةهيَزو رِووكردنى كاديرانى بؤناو حيزبـة كورديـةكانى تـر ، نـةخوازة بؤنـاو      
رِيزةكانى ثارتى كريَكارانى كوردستان ، وايان كرد زياتر ببيَتة رِيَكخراويَكى ضـةكدارى تـاوةك   

 ئةوةى حيزبيَكى سياسى ثاية بةرز بيَت .
وسيَن ييلدرم سـةركردايةتى دةكـرد ، رِيَكخراويَكـى ضـةثى     رِيَكخراوى ثيَشمةرطة: ح -هـ

دةكرد ، لـن و ثـؤثى لـة     Dev-Solكوردى بوو هاوكارى لةطةلَ رِيَكخراوى ضةثى شؤرِشطيَرِ 
ذمارةيةك لة واَلتانى ئةوروثا وةك بةريتانيا، ئةَلمانيا، سويد كردةوة و بـةزؤرى ضـاالكيةكانى   

ةرِيَوة دةضوو ، بؤية شيَوازى كارو ئامـاجنى لةطـةلَ ثـارتى    لةنيَو كريَكارانى كورد لة ئةوروثا ب
كريَكارانى كوردستان جيابوو ، لةبةر ئةوة  بـوو نـاوة نـاوة هةنـدَى لـة طـرذى و رِةخنـة و        

داواى لة ئةندامانى كرد  APOثالرتيَطرتنى سياسى دةكةوتة نيَوانيان ، بؤ منوونة رِيَكخراوى 
ورِةبتى( رِيَكخراوةكةيان ضونكة لـةوىَ كؤمـةَليَك هـةن     بؤ زةرورةتى ثاراستنى ديسثلني)زةبت

 (.10/00بةرطى شؤرِشطيَرِييان ثؤشيوة بؤ ضةواشةكردنى جةماوةر )
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شايةنى طووتنة ئةم رِيَكخراوة كوردييانة ئةندام بوون لةناو )يةكيَتى نيشتيمانى كوردستان 
ؤذهةاَلتى ناوةرِاست طرتبـووة  ( كة بارةطاكةى لة لةندةن و هةموو بزووتنةوة كورديةكانى لة رِ

خؤ ، جطة لةوة ذمارةيةكى زؤريش لة نووسةرو رِؤذنامةنووسـانى ثيَشـكةوتوخوازى تـورك و    
كورد )كؤمةَلةى هاوكارى لةطةلَ خانةوادةى طرياوو مةحكومةكان( يان دامةزراند و بارةطاكةى 

ئةمــة دواى  لـة ئةســتةمبول و لــن و ثؤثيشـى لةهــةموو وياليةتــةكانى توركيـا كردبــؤوة ،   
رِووي دا ، كؤمةَلةكـة هاوكاريشـى لةطـةلَ كؤمةَلـةكانى      0981ى ئـةيلوىل   01كودةتاكةى 

بةرطرى لةمافى مرؤظ لة توركياو مانطى سورى توركى و ماف ثـةروةرانى تـورك دةكـرد لـة     
ثَيناو ثَيشكةشكردنى كؤمـةك و يارمـةتى بـة بةنـدكراوةكان لـة توركيـاو بـؤ داكـؤكى لـة          

ةجنامدانى مانطرتن و نـارِةزايى دةربـرِين بـؤ وةدةسـت هيَنـانى ئاماجنـةكانى       مافةكانيان و ئ
(11/1.) 
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ة (ي بةئةجنام طةياند هةزاران كةسـي لـ  0981ئةو تاقمة سةربازييةي كودةتاي ساَلي)
نةيار و بةرهةَلسـتكاري سياسـي و رؤذنامـةظان و ئةنـداماني يـةكيَتيي سـةنديكاكاني       

-Tob( و ئةنداماني)كؤمةَلـةي مامؤسـتاياني شؤرِشـطيَر   Diskكريَكاراني شؤرِشـطيَر) 

Der= يان هاويشتة كوجنة تاريكةكاني طرتووخانةكانةوة، لة كاتيَكدا هيض تارماييةكي )
ةوت ئامـاذة بـةوة بـدات كـة سـةراني كوودةتاكـة ئـةو        ئةوتؤ لة ئاسؤوة بة دةر نةدةكـ 

 دميوكراتيية ثةرلةمانيية دةطيَرِنةوة بؤ توركيا كة سةريان برِي.
ــوو     ــري ب ــا و دةه ــي ورِم ــةوة واق ــؤي و رؤذنامةكاني ــة خ ــةوروثايي، ب ــاواي ئ رؤذئ

سالَ عومدةي ثيَشووي شاري ئةستةموولَ و هاورِيي 08كاتيَك)ئةمحةد ئيَسفان ( ي تةمةن 
َلةند ئةجةويد لة ليَدوانيَكيدا ئاشكراي كرد كة ئةو لة ماوةي بةندكردنةكةيدا بة دةست بو

و ثيَي كؤتكراو و ضاوي بةسرتاوييةوة ثةيتا ثةيتا ليَكؤليَنةوةي لةتةكدا دةكـراو لةاليـةن   
بةرثرساني ياساي باري نائاساييةوة ئازارو ئةشكةجنة دةدرا لة حاَليَكـدا خـؤي و سـةدان    

ــة ــةكــة  لةوان ــوون ل ــدام ب ــة بنكــة ســةربازييةكاني شــاري    Diskي ئةن فريَدرابوون
ئةستةمووَلةوة. رؤذنامةي طارديان دةَليَت: ئةشكةجنةداني سـةنديكاكاران بـؤ ئـةوة بـوو     
ثاكانةيان ثىَ ثرِبكةنةوة، بةو سيفةتةي ئةندامن لة حيزبـي شـيوعيي قةدةةـةكراو..دوو    

( 111يَكي دةركـرد بـة دووبـارة طـرتين)    هةفتة  لةمةوبةر دادطاي ئةسـتةموولَ برِيـار  
سةنديكاكاري)ديسك( بة )ئةمحةد ئيسفان(يشةوة كة هةموويان راسـتةوخؤ سـةر لـةنويَ    
طرتنيان بؤ ئةوة بوو نةبا نهيَنى ئازارو ئةشكةجنةدانيان لة بنكة سةربازيةكاني تورك بـؤ  

 (.0/10راي طشيت ئاشكرا بيَت..)
طةريي رؤذئاوا لة دذي رذيَمي سةربازيي تورك و ئةو هةَلمةتة راطةياندنانةي رؤذنامة 

ثيَشيَلكارييةكاني لة هةمبةر ئازاديية طشتييةكان، بـةرثايان كـرد و هـةروا داواكـاريي     
جةماوةري توركيا بؤ طةرِانةوة بةرةو ذياني مةدةني، وايانكرد: ذةنرالَ كةنعان ئيظرين بة 

ليَدوانـة بـدات: ئةجنومـةني     ،  ئـةم 0981بؤنةي ئاهةنطةكاني سةري ساَلةوة لـة سـاَلي  
ئاسايشي نةتةوةيي خشتةيةكي زةمةني داناوة بؤ طةرِانـةوة بـةرةو ذيـاني مـةدةني، بـة      
ئامادةكردني رةشنووسـي دةسـتوورِيَكي نـوي بـؤ وَلـات لـة كؤتـايي هـاويين ئيمسـالَ          

ياسايةكي  0981( و لة ثايزدا راثرسي  لةسةر دةكريَ و لة دةستثيَكي ساَلي 0981)واتا
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ة بؤ حيزبةكان دادةنريَ، ذياني سياسي و ثةرلـةماني لـة وَلـات ريَـك دةخـات، دواي      تاز
هةَلبذاردن بةرِيَوة دةضيَت بـة ئامـاجني طةرِانـةوة بـةرةو     0986ئةوة  لةسةرةتاي ساَلي 

 حوكمي مةدةني.
بةكردةوة، ذةنراَلةكاني سوثاي تورك وتةي شةرةيف سةربازي رلستطؤي خؤيان جيَ بـة  

رِانةوة بةرةو بنكة سةربازييةكان دواي بةرقةرار بووني ئاسايش لة وَلات و جيَ كرد بة طة
ئةمــة  هــةمان  -ســةثاندني دةســةآلتي دةوَلــةت و ياســا بةســةر هاواَلتيــانى توركيــا
ي ئةيلوولي ساَلي 01دةستةواذة بوو كةنعان ئيظرين لة راطةيةندراوي يةكةمي كوودةتاي 

تشريين دووةمـي   7توري نويَ ئامادةكراو لة لةورِا، رةشنوسي دةس -بةكارى برد 0981
 10خراية بةر راثرسي جةماوةرةوة، ئةجنومةني ئاسايشـي نةتـةوةييش لـة     0981ساَلي 

كـة ئةمـة     -رازى بوو لةسةر ياساى تازةى حيزبـة سياسـيةكان    0981نيسانى ساَلي 
سياسـيية   رؤذي وةرطرتين داواكارى بوو لةاليةن وةزارةتى ناوخؤو بؤ ثيَكهينـاني حيزبـة  

نويَيةكان بة طويَرةي ياساي نويَ قةدةةة بـوو هـيض كـام لـة رِيَبـةراني حيزبـة سياسـية        
( سالَ ضاالكي حيزبايةتي ئةجنام بدةن. ضةند كؤتبةندييةكي نويَيش 01كؤنةكان تا ماوةي)

دانرا بؤ زامنكردني ريَطرتن لة ملمالنيَي نيَوان هةموو ئةو حيزبانـةي لـة سـةر شـانؤي     
هةَلدةدةن و هةروا قةدةةةكردني طواستنةوةي نويَنةران بؤ ناو حيزبةكاني تر  سياسي سةر

لة كاتي دةستكيَشانةوةيان لة حيزبيَكي سياسـي، دةرِبـريين بـريوراي هاوالتيـانيش بـة      
ريَطةي كاري حيزبيي ريَك و ثيَكةوة دةبيَت بة مةرجيَك لةطةلَ ثرنسيثةكاني كةماليزمدا 

بةسةر سةركردايةتي سةربازي دةسةَلاتدار لة توركيا بكـريَ بـة   بطوجنيَن و نابيَت ئيشارة 
حيزبة سياسيةكاني ثيَشوويشة. ياساي ناوبراو قةدةةـةكردني كـاري حيزبيشـي سـةثاند     
بةسةر ثياواني سةربازي و خوينـدكارو كريَكـار و مامؤسـتاو فةرمانبـةراني دةولـةت و      

جنومـةني ئاسايشـي نةتـةوةيي    دةستووري نويَ جةخيت كردةوة كة ئةركة ياساييةكاني ئة
توركيا يةكسةر دواي دامةزراندني قةوارةى طشـتيي ئةجنومـةني نويَنةرايـةتيي توركيـا     
كؤتايى ديَت و ئةندامانى  يةكةمني ئةجنومةن سةرؤكايةتي كؤمار ثيَك ديَنن لة ميَذووي 
هاوضةرخي توركيا و سةرؤكي كؤمار سـةرؤكايةتي دةكـات. هـةروةها دةسـتووري نـويَ      

( نوينـةري  611( نويَنـةرةوة كـةم كـردةوة بـؤ)    601رةي ئةنداماني ثةرلةماني لـة) ذما
ثةرلةماني، بيَجطة لةوة  دةسةَلاتي داية سةرؤكي كؤمار بة هةَلوةشاندنةوةي ثةرلةمان 
و داواكردني بؤ هةَلبذارني نويَ لة حاَليَكدا ئةطةر تةنطذةيةكي وةزاري  روو بدات زياتر لة 
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ت، ئةم هةنطاوانة  هةموو بة بةربةستيَك دانران لة ثيَش ئازادييـة  رؤذ بةردةوام بيَ 60
 طشتيةكاني وَلات.

( حيــزب دا بضـنة كــؤري  1ئةجنومـةني ئاسيشـي نةتــةوةيي تـةنها مؤلــةتي بـة )      
( حيزبــي سياســي لــةم ثرؤسيَســة دوورخســتةوة ضــونكة مــةر  و 01هةَلبذاردنــةوة و )

  بـرييت بـوون لـة: حيزبـي دميـوكراتي      تايبةمتةندي ثيَويسـتيان نـةبوو! سـيَ حيزبةكـة    
نيشتيماني بة سةرؤكايةتي ذةنراَلي خانةنشني تؤرطؤت سؤنالب كة ذةنرالةكان راسـتةوخؤ  
بشتطرييان دةكرد، حيزبي نيشتيماني دايك بة سةرؤكايةتي ئابووريزان تؤرطـؤت ئـؤزال و   

 حيزبي ميللي بة سةرؤكايةتي نةجدةت ضالث.
بووني ئةم ثةرلةمانة نويَية ضاوةروان كراوةي توركيـاي  ئةجنومةني ئةوروثي بة ئةندام

لةناو ئةجنومةنةكةي بةو سيفةتة توركيا والتيَكـي ئـةوروثي و ئةندامـة لـة ثةرلـةماني      
رةتكردةوة، ضونكة برياري دوورخستنةوةي هةنديَ لة حيزبـةكان لـة هةَلبـذاردن    -ئةوروثا

 برِياريَكي اليةندار و نا دميوكراتية.
بةرِيَوة  0981ي تشريين دووةمي ساَلي 0ويَ لة توركيا، سةر لة بةياني هةَلبذاردني ن

 (:0/011ضوو و دةرةجنامةكاني بةم شيَوةيةى الي خوارةوة بوو)
( كورسي لة ثةرلةمان بردييةوة 100حيزبي نيشتيماني دايكي راسيت ميانرِةو بة) -0

 %(ى دةنطةكاني بة دةستهيَنا.60ر1دواي ئةوةي)
( كورسـي لـة ثةرلـةمان    007هةَلطري بريي ضةثي مامناوةند بـة) حيزبي ميللي  -1

%( ي دةنطةكان. كورد اليةنطري ئةم حيزبةيان دةكرد، ئةوة بوو لة 11ر0بردييةوة، واتا )
( يان كورد و بة سةرؤكايةتي ثرؤفيسؤري بة 6ئةندامي دةستة كارطيَرييةكةي) 00كؤي )

 رةطةز كورد ئايدين كووهةن طورطان بوو.
( كورسي لة ثةرلةمان بردييةوة ثـا   71نيشتيماني دميوكراتي راسرتِةو بة) حيزبي-1
 %( ي دةنطةكاني هيَنا11ر 1ئةوةي)
%( ي 0، 6تةنها دوو نويَنةري بيَ اليةن لةم هةَلبذاردنانة دةرضوون ثا  ئـةوةي)  -6

 دةنطةكانيان هيَنا.
ية دةبيـنني ذةنـرالَ)   ديارة ئةم دةرةجنامانة مايةي خؤشكاَلي ثياواني تورك نةبوون، بؤ

كةنعان ئيظرين( ي سةرؤك كؤمار لة وتاري راسـثاردنى تؤرطـؤت ئـؤزال بـؤ ثيَكهينـاني      
ي كانوني يةكـةمي  7يةكةمني كابينةي وةزاريي مةدةني لة رؤذي ضوار شةممةي ريَكةوتي 
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جةخت دةكات و دةَليَت: ) نابيَ ضيرت ئةو هيَزة ضةكدارانةي كة رؤلي خؤيان  0981ساَلي 
 بؤ طيَرانةوةي ذياني دميوكراتي لة وَلات و ئيستا بةرةو سةربازطاكانيان كشاونةتةوة، بيين

رووبةرِووي كيَشةو طرفت بكريَنةوة، ثيَويستيشة هـةموو دةزطاكـاني دةوَلـةت لـة ضـوار      
ى  01ضيوةي ئةو هاو ئاهةنطيية كار بكةن كة بؤتة خةسَلةتيَكي توركيا ثا  بزوتنةوةي 

 (.0981ئةيلوولي 
ليَ، رووداويَكي كتوثرِيي تر ضاوةرواني توركياي دةكرد كاتيَك لة هةَلبذاردنـةكاني  وة

(حيزبي ئؤثؤزسيؤني نويَ كة ئةجنومةني ئاسايشي نةتةوةيي ثيَشـرت ريَطـةى   1شارةواني )
ثيَ نةدابوون بةشداري لـة هةَلبذاردنـةكاني ثةرلـةمان بكـةن، لـريةدا سـةركةوتنيان بـة        

 : حيزبي سوشياليسيت دميوكؤراتي بةسـةرؤكايةتي ثرؤفيسـؤر   دةستهيَنا، ئةو دووحيزبة
ئةردال ئينونؤي كورِي بضووكي سةرؤكي كؤضكردووي توركيا عيسمةت ئينونؤ بوو و هاو 
سؤزيي هةية لةطةلَ ضةثي تورك و ئةويرت حيزبي دةنطي هةق) دواتر بووة ريَطةي راسـت(  

ةطةل سةرؤك وةزيرانـي موحـافيز   بة سةرؤكايةتي ييلديرم ئاوضي، ثيوةندي ثتةوي هةية ل
كاري ثيَشوو سليَمان دميريال. دةرةجنامةكاني هةَلبذاردنةكاني شـارةوةانيش بـةم شـيَوةية    

 (:011، 0بوون)
 %( ي دةنطةكاني هيَنا.60، 0حيزبي نيشتيماني دايك )-0
 %( ي دةنطةكاني هيَنا.11، 0حيزبي سؤشياليسيت دميوكراتي) -1
 ى كؤي دةنطةكان   %( 00حيزبي دةنطي حةق) -1
 ( ى كؤي دةنطةكان .9حيزبي ميللي ) -6
 %( ى كؤي دةنطةكاني هيَنا.7حيزبي دميوكراتي نيشتيمان) -0

ئةطــةر ضــي بردنــةوةي حيزبــي نيشــتيماني دايــك لــةم هةَلبذاردنانةشــدا، بــةماناي 
جيَطرتنةوةي هاو سةنطي هات لة نيَوان هةردوو دةسـةالتي ياسـادانان و جيَبـةجيَكاري،    
بةَلام طةيشتين هةردوو حيزبي: كؤمةآليةتي دميوكراتي و دةنطي هـةق بـةرةو ثلـة دوو و    
ئؤثؤزسيؤني سياسي، بة واتا: هةردو حيزبة ئؤثؤزسيؤنةكةي ثةرلةمان، حيزبي دميوكراتي 
نيشتيماني و حيزبي ميللي، راستطؤيي خؤيان لـةثيَش ثةرلـةمان لةدةسـتدا. سـةرةراي     

ئؤثؤزسـيؤن لـة دةرةوةي ثةرلـةمان ئـةو شـك و طومانانـة       ئةوة  بردنةوةي دوو حيزبي 
دةرِةويَنيَتةوة كة بةالي هاو ثةميانة رؤذئاواييةكانةوة بوون سةبارةت بـة هةَلبذاردنـةكاني   

 توركيا كة بة نادميوكراتي و شانؤطةرييةكي ئاشكرايان دانا بوو.
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ةرَلتـةرناتي(( بـؤ   بةَلام، بردنةوةي ئةم دوو حيزبـة لـةم هةَلبذاردنانـةدا، جيَطرةوة)ئ   
حيزبي نيشتماني دايك دروست ناكات ض بة الي ضةثيةوة بيَت يان بةالي راستيةوة، بةَلكو 
رةنطة ببيَتـة فاكتـةريَكي هاوسـةنطي و سـةقامطريي لـة ذيـاني سياسـي توركيـاو لـة          
وةيشوومةي باهؤزي هارو لةو طةمة سياسية دميوكراتيية بيَهوودةية بيثاريَزيَ كة وايكرد 

رِووي شةثؤلي توندو تيذي سياسي و ثاشان كودةتاي سةربازي بيَتـةوة. ضةسـثاندني   رووبة
سةركةوتنةكاني )تورطـؤت ئـوزال( و حيزبةكةشـي)حيزبي نيشـتيماني دايـك( لةوانةيـة       

كـة لـة دوا كوودةتـا سـةربازييةكة      -باشبووني ثيَوةنديةكاني توركيـا لةطـةلَ رؤذ ئـاوا   
ةليَكي هةريَمي لة ناوضةي رؤذ هةَلاتي ناوين، لـةورِا  ببةزيَينَ بةرةو رةهةندط -دارِووخان

ليَرة بـةدوا دةكـريَ ثيَشـبيين ئـةو رةهةنـدة عـةرةبي و هةرميييانـة بكـريَ كـة دةشـيَ           
حووكومةتيَكي توركيايي بة هيَز لة ميانةي ثيَويندييـة ئيسـالميةكاني و ئةنـدامبووني    

 (.0/016طيَرِيَ)كاريطةري لةسةر هةردوو ئاسيت ئةوروثايي و ئةتلةسي بيان
ثةرةسـةندن طـةليَكي طـةورةي     0986بزوتنةوةي نةتةوةيي طةلي كورديش لة سـاَلي  

لةسةر هةردوو ئاسيت توركيا و نيَوَ نةتةوةيي بة خؤوة بيين كةوا لـةم سـيَ باسـةي الي    
 ثايني ليَ دةكؤَلينةوة: 
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 باسي يةكةم

 رَيكخستين نوَيي ثارتي كرَيكاراني كوردستان
 

 0981حوكمي عوريف لة وياليةتةكاني هةكاري و سعرت و ماردين لة سـاَلي  ئةو دةمةي 
جارِدرا، خةباتي ضةكداريي كورد لةو ثةري باري الوازيدا بوو لة سؤنطةي ئـةو نـاكؤكي و دوو   
بةرةكييانةي كةوتبوونة جةستةي بزووتنةوةي كوردلة اليةك و لةاليـةكي ديكةشـةوة جونكـة    

و سةركردايةتيةكي بة هيَزي نةبوو، بؤية كـار و ضـاالكيةكاني    هيَزيَكي سةربازي طورز وةشيَن
بزوتنةوةكة لة توركيا، تةنها برييت بوون لـة هةنـديَك لـةو ضـاالكييانةي ريَكخـراوي ثـارتي       

ئةجنامي دةدان دواي ئةوةي ريَزةكاني خـؤي كـؤكردةوةو ضـياكاني      pkkكريكاراني كوردستان
 دانيشتواني كوردن، كردة مةَلبةندي خؤي. )جوودي( ي لة وياليةتي هةكاريي كة ضرِي

حسيَن ييلديرم سةرؤكي ريكخراوي ثيَشمةرطة، هاتة ثالَ ثـارتي   0986لة تةمووزي ساَلي
كريَكاراني كوردستان بة سةرؤكايةتي عةبدولَلا ئؤجةالن و هةردوو ثيَكةوة يةكةمني جوآلنةوةي 

 ئةجنام دا. 0986ي ئابي ساَلي 00ضةكداريي هاوبةشيان لة 
ئةم جووآلنةوةية لة شيَوةي هيَرِشيَك بوو بؤ سةر شارةكاني: شةرناخ و ئارؤخ و شريوان لـة  
وياليةتي سعرد و شارؤضكةي شةمدينلي لة وياليةتي هةكاري دواي ئةوةي طشت ثيَوةندييةكي 
ــةند      ــةو راكة(،ض ــة بك ــرا) تةق ــاوي ليَن ــةية ن ــةم ثرؤس ــرِي. ئ ــةكة ب ــة ناوض ــةفؤنيان ل تةل

 (.1/8ان بَلاو كردةوة دةستةواذةي)ئةوان لة ناويان نةبردين(يان لةسةر بوو)راطةيةنراويَكيشي
ئةم ثرؤسيَسة هةذانيَكي سياسي و سةربازيي لة توركيا نايةوة، بةرادةيةك خودي)كـةنعان  
ئيظــرين(ي ســةرؤكي توركيــا هاتــة شــةمدينلي و وتــاريَكي بَلــاوكردةوة. راديــؤي ئةنكــةرة 

ة لة ثيالنيَك بةو الوة هيضي تـر نـني، دةسـةالتةكاني بيـاني     طواستييةوة/ طوتي: ئةم كردةوان
دايانرِشتوون، ئاماجنيان دابة  كردني توركياية بةريَطةي هةنديَك لةو ناثاكانـةي بـؤ دةرةوةي   
وَلات هةَلاتوون و دةستيان خستؤتة ناو دةسيت بيَطانةوة بة خةياَلي خاويان دةيانـةويَ توركيـا   

، بةَلام ئيَمة ليَرةوة جارِ دةدةيـن  0981ي ئةيلولي 01ش كوودةتاي بطيَرِنةوة بؤ بارودؤخي ثيَ
(. ئةطـةر ضـي   6/09دةوَلةتةكةمان بة هيَزةو خؤي نادا بةدةست تاقمة تريؤريستيةكانةوة..،)

ئيظرين لة وتارةكةيدا ناوي ئةو هيَزة بيانيانـةي نـةهيَنا كـة هاوكـاريي شؤرِشـطيَراني كـورد       
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ةت( ي توركيايي زؤر بةرووني ضةخيت كردةوة كة مةبةست لةو دةكةن، وةليَ رؤذنامةي)حورِيي
(. سـوثاي حةوتـةمي تـورك كـة لـة رؤذي جـارِداني حـوكمي        6/09هيَزانة، سورياو ليبياية)
، 0986ي ئـابي سـاَلي    11بارةطاكةي لة ديـار بـةكر بـوو، لـة      0981عورفييةوة لة ساَلي 

لــة ناوضــة شـــاخاويةكاني   هةَلمــةتيَكي ســةربازي فراوانــي بـــةناوي ثرؤســةي)هةتاو(     
ــارتي كريَكــاراني كوردســتان  -ســعرد -سيَطؤشــةي)هةكاري ــة دذي شــةركةراني ث ماردين(ل

بــة هاوبةشــي ريَكخــراوي ثيَشــمةرطة  pkkئةجنامــدا) دواي ئــةو كردةوةيــةي ضــةنطاوةراني
ئةجناميان دا(. ئؤثةراسيؤنة سةربازييةكاني سـوثاي تـورك ثـةليان هاويشـت بـةرةو دةرةوةي      

ني توركيا بؤ ناوضةكاني رؤذئاواي ئيَران و باكووري عرياق. لةم اليةنةوة راثؤرتـةكان  سنوورةكا
كيلؤ مةتر ضوونةتة نيَو خاكي ئيَـران و بـة    11ئاماذةيان دا كة هيَزةكاني توركيا بة قووآليي 
( و بةرةزامةندي هةردوو حكومةتي ئيَران 0/0هةمان مةودا  ضوونةتة قووآليي خاكي عرياق)

ــراق ــونكة8/0) و عيَ ــاني    pkk( ض ــن و راهيَن ــؤ مةش ــةربازطةيةك ب ــةند س ــةتي ض توانيوي
جةنطاوةراني لة طوندة كوردنشينةكاني ئيَـران و عـرياق دامبـةزريَنآ لـة كاتيَكـدا هيَزةكـاني       
ــة    ــاني ل ــةرطري لوبن ــةوةي ب ــة ثيَشــكةوتووخوازةكانى بزوتن ــة هاوكــاري اليةن ســووريا  ب

دةكةن. جةنطاوةراني ثارتي كريَكاراني كوردسـتان كـة    ناوضةي)بيااع( لة لوبنان مةشايان ثيَ
( جةنطاوةر، لة ريَطـةي )مـاردين(   001لة سووريا مةشن دةكةن و ذمارةيان دةطاتة نزيكةي)

( كةسة لة 611ةوة بةرةو توركيا دزة دةكةن  ئةو جةنطاوةرانةشيان كة لة عيَراقن و ذمارةيان)
كةضـي ئةوانـة  لـة ئيَـران مةشـن دةكـةن و        رِيَطةي)هةكاري( يـةوة ديَنـة نـاو توركيـاوة،    

دواي  pkk (.جـةنطاوةرانى 7/09( جةنطاوةرة لة ريَطةي)وان( ةوة دزة دةكةن)601ذمارةيان)
ئةجنامداني كردةوة سةربازييةكانيان لة دذي هيَزةكاني سوثاي تورك و ثاريَزةراني ئاسايش لـة  

لـة بـاكووري عـرياق و رؤذئـاواي      ناوضةي شةرِطةكاندا ثةنا دةبةنة بةر طوندة كوردنشـينةكان 
و بست بة بسيت شـارةزان، جـاريَكي    -ئيَران، ثاشان هةر لةو ريَطايانةوة كة ئاماذةمان ثيَدان

 تر دةطةرِيَنةوة بؤ ناو خاكي توركيا.
دواي ئةو ئؤثةراسـيؤنة سـةربازيية فراوانـةي هَيـزة سـةربازييةكاني تـوركء جةندرمـةو        

( جـةنطاوةريان  60كاري كؤثتةري جـةنطي ئـةجناميان دا، )  هيَزةكاني ئاسايشي ناوخؤ بة هاو
( كةسي ديكةشيان رةوانةي دادطاي سةربازي لـة ديـار بـةكر كـران، سـةرةرِاي      80كوذران و )
هاوآلتي كورد كـة تؤمـةتبار كرابـوون بـة يارمةتيـداني ثـارتي كريَكـاراني         071طَلدانةوةي
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ن بؤ دامةزراندني دةوَلةتي سـةربةخؤي  كوردستان و حةوانةوةيان، يان بة تؤمةتي بانطةشةكرد
 ( كة  لة هيَزةكاني ئاسايشي توركيا.19كوردي و كوشتين)

كاربةدةستاني تورك هةَلمـةتيَكي تونـديان دذي ئةوانـةي ناويـان ليَنـابوون تريؤريسـت و       
خةَلكيَكي زؤريان  دةستطريكرد، دةست ثيَكردبوو دواييش ذمارةيةكي زؤريان ليَ ئيعدام كردن 

وخانةكان ثر بوون لةو كةسانةي كة لـةذيَر ئـازارو ئةشـكةجنةي ثـؤليس و سـوثادا بـؤ       و طرتو
( 10ماوةيةكي زؤر ضاوةريَي دادطايكردن بوون، دةسةَلاتداراني فةرمي دانيـان نـا بـة بـووني)    

 (.01/11هةزار بةندكراو لة طرتووخانةكانيان)
نةرمةندو رؤذنامـةظان و  ( نووسةرو هو0106لة سونطةي هةموو ئةم بارة نا ئاساييانةدا )

ــة دةســتثيَكي ســاَلي   ــاريَزةر و مامؤســتاي زانكــؤ، ل ــؤ بارةطــاي  0986ث ياداشــتيَكيان ب
سةرؤكايةتي كؤمار بةرز كردةوة، تيادا داوايان كـرد بـةزةروورةتي مومارةسـةكردني تـةواوي     

ةي ئـةو  دميوكراتي لة توركياو طؤرِيين ذمارةيةك لة بةندةكاني دةستووري نـويَ و هةَلوةشـانةو  
ريَ و شويَنانةي دذ بة دميوكراتني و هيشتا لة توركيا كاريان ثيَ دةكريَ ئةطةر ضـي لةتشـريين   

 (.8/106( وة، وَلات طةرِاوةتةوة بؤ حوكمي مةدةني)0981دووةمي ساَلي)
ناوضـةي هـةكاري و دةوروبـةري كـة      0980ثارتي كريَكاراني كوردستان لة دواي سـاَلي  

وردن و ضواريةكي كوردي توركيا ثيَكديَينَ و ناوضةيةكي سـةخت و  زؤرينةي دانيشتوانةكةي ك
قامية و ثرِة لة ريَرةوي ضيايي كة تيادا دةكريَ تةنها جةنطاوةريَك رووبةرِووي تيثيَكي سةربازي 
بيَتةوة، كردة مةَلبةندي ضاالكييةكاني، لةثاشان ئةم ثارتة لة ناوةوة و دةرةوةي وَلـات كةوتـة   

 /سةرضاوةي هةمة اليةن(9ي خؤي بةم شيَوةيةي الي خوارةوة:)كؤكردنةوةي ريزةكان
 ريَخكخستين ناوخؤي ثارتي كريَكاراني كوردستان: -يةكةم
 هؤبة ثيَك هاتبوو،طرنطرتينيان: 10لة 
ــي    -0 ــة دةركردنـ ــةم كؤميتةيـ ــةركي ئـ ــةوة، ئـ ــدةو ب وكردنـ ــةي ثروثاطةنـ كؤميتـ

(ةوة، 0980ثيَك و بةردةوام لة سـاَلي) رؤذنامةي)سةربةخؤييبوون( ة كة بة شيَوةيةكي ريَك و 
 دةردةضيَت.

هؤبةي ريَكخستين طوندةكان: يةكيَك لة كاديراني حيزب ئةركي كؤميساري سياسـي   -1
هةر طونديَك دةطريَتة ئةستؤ  كة لة ذيَر دةسةَلاتي حيزبةكةدايـة و ئـةو كـاديرة وةك دادوةري    

 زطاركراوةكةدا.سةربازي دادةنريَ بؤ طوندةكان لة ضوارضيَوةي ناوضة ر
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ــةيةي    -1 ــةو ناوضـ ــتان، ئـ ــاراني كوردسـ ــارتي كريَكـ ــازاد: ثـ ــةي ئـ ــةي ناوضـ هؤبـ
شارؤضكةكاني:)ئولودةرةو ماَلي الوان لة وياليةتي هةكاري و ئريوح و شـريناك و بـةرواري لـة    
وياليةتي سعرد و سيلوثي و )جزيرةى ئينب عومـةر( لـة وياليـةتي مـاردين( ي طرتؤتـة خـؤ       

 رزطاركراوي دادةنيَت كة ملكةضي دةسـةالتي ناوةنـديي توركيـا نيـة.     بةناوضةي كوردنشيين
نيزامةدين و ئيرباهيم قلـيج  (( بة  و هةر يةك لة1ثارتةكة ئةم ناوضةيةي دابة  كردووة بؤ )
 و ساري سنان(ي بة دادوةر لةسةريان داناوة.

 كؤميتةي ريكخراوة ثيشةييةكان. -6
 كؤميتةي ريَكخراوة كريَكارييةكان. -0
كؤميتةي ريَكخستين شارة طةورةكان: ئةم كؤميتةية ئةَلاـةي ثيوةندييـة لـة نيَـوان      -0

و ئةو ريَكخراوة ضةثانةي لة شارةكان كار دةكـةن و هاوسـؤزييان لةطـةلَ      pkkسةركردايةتي 
ثارتي كريَكاراني كوردستان هةية، كؤميتةكة هةروا تيَدةكؤشـي بـؤ ثةيـدا كردنـي دؤسـت و      

 .pkkويَ لةناو الوان و قوتابيان بة ئاماجني هاتنيان بؤ ريَزةكاني اليةنطر و ئةندامي ن
رؤذنامةكاني توركيا ناوة ناوة هةوالي طرتين ذمارةيةك لة جةنطاوةراني بزوتنةوةي ثارتي 
كريَكاراني كوردستان لة شارة طةورةكاني وةك: ئةنكةرة، ئةسـتةموولَ، ئيـزمريو ئةدةنـة لـة     

ياوة بَلاو دةكةنةوة، هةرضةندة ئةو شـارانة دوورن لـة بازنـةي    اليةن دةزطاكاني ئاسايشي تورك
 0991ي مايسـي سـاَلي   00ضاالكيةكاني حيزبةكةوة. بؤ منوونـة رؤذنامةي)حورِرِييـةت( لـة    

( كةسي لةئةنكةرة بَلاو كردةوة بؤ بةديهيَنانى ئاماجنـةكانى ئـةم   09هةواَلي دةستطريكردني )
 كؤميتةية تيَكؤشاون.

 دةرةوةي ثارتي كريَكاراني كوردستان: دووةم / ريكخستين
حسيَن ييلديرم وتةبَيذي فـةرمي ثـارتي كريَكـاراني كوردسـتان بـوو لـة ئـةوروثا، بـةَلام         
ناكؤكييةك لة نيَوان خؤي و سةرؤكي حيزب) عةبدَل  ئوجةالن( رووي دا و لةم ئةركة دةسـيت  

ــةركردايةتيي ريَكخســتين دةرةوةي   ــوو س ــةم  بطر pkkكيَشــايةوة و رازي ب ــتؤ. ئ ــة ئةس يَت
( هؤبـة هـةموو جيهـاني طرتؤتةوةــ ثايتةختـةكاني دةوَلةتـة       01ريَكخستنة ثيَكهاتووة لـة) 

ئـةو   -طةورةكان و ئةو دةوَلةتانةي وةك بةشيَك لة مايف مرؤظ بايةخيان بة كيَشةي كـورد داوة 
ا، يةكيَيت هؤبانة  بريتني لة هؤبةكاني: فةرةنسا، بةريتانيا، وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريك

 سؤظيَت، نةمسا، ئةَلمانياي فيدرالَ، ئيتاليا، دانيمارك، سويَد، نةرويذ، هؤَلةندا و سويسرا.
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ثارتي كريَكاراني كوردستان لةطةلَ هةردوو ريَكخراوي: يةكيَيت نيشتيماني كوردستان كـة  
بارةطاكــةي لــة )لةنــدةن(ة هــةروةها لةطــةلَ ئينيســتيؤتي كــورد لــة ثــاريس و ثةميانطــةي  

 يَكؤلينةوةي كورد لة بةرلني هاوكارى دةكات.ل
ثراكتيـزة كـرا بـة بـةكار هيَنـاني        pkkئةطةر ضي )ئؤثةراسـيؤنى هـةتاو( كـة لـة دذي    

دريَذةي كيَشا، بةآلم حكوومةتةكةي تورطؤت ئؤزال كة  0980( ي تورك و تا ساَلي 7سوثاي)
دني ئـاذاوةي بـةربَلاوي   خؤي لة قةرةي باسـكر  -بةدواوة بووة سةرؤك وةزيران 0981لة ساَلي 

ناوضةي رؤذهةَلات نةدةدا كة بووبووة طؤرةثانيَكي راستةقينةي شةرِ و ثيكدادان تيادا ثـرت لـة   
( هاوآلتي كورد و تورك تياضوون، بةعومدةي شاري دياربةكريشةوة كة بة دةسيت ضةند 001)

، ثـرؤذة  حـوزةيران  00(. حكوومـةتي ئـوزال لـة    00/19ضةكداريَكي نةناسـراو تـريؤر كـرا)   
ياسايةكي بةرز كردةوة لة ثيَناو داني دةسةالتيَكي زيـاتر بـة دةزطـاي ثـؤليس بـة حوجنـةتي       
كؤتاييثيَهيَنان بة باري نا ئاسايي وةك ثاساويك بؤ بريار دان لةسـةر ياسـاي نـاوبراو كـة بـة      
طوتةي رؤذنامةي )حورِييةت( هةموو ضاالكييةكي هونـةري و رؤشـنبريي و بؤنةيـةكي خـؤ      

يَشوةخت مؤَلةتى ثؤليسيان لةسةر وةربطرييَ، جارِداني بريار دان لةسـةر ياسـاي نـويَ    دةبي ث
هاوكات بوو لةطةلَ ناردني هيَزي سةربازي طةورة بةرةو هةريَمةكاني باشـور و رؤذهـةآلت كـة    
زؤرينةي دانيشتوانيان كوردن، تةنانةت هيض طومانيَك لةوةدا نةبوو كـة) تورطـؤت ئـوزال( ي    

 -بةو كارة دةيةوآ دةوَلةتيَكي ثؤليسي لة جيَى دةوَلـةتي نـا ئاسـايي دابنـآ     سةرؤك وةزيران
ثا  ئـةوةي دةسـةَلاتي ثـؤليس ثـةلي      -بةوتةي نوينةريَكي ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةماني توركيا

ــاني تايبــةتي خــةَلكي، ســةرباري ذيانــة سياســي و كؤمةآليــةتي و    ــؤ ســةر ذي هاويشــت ب
لة ناوضةكاني باشوورو رؤذ هةَلات لةويَ كة سةركوتكردن دميوكراتييةكة لة توركيا بة تايبةتى 

 و ستةم زياتر لة هةموو شويَنيَكى تري ئةم وَلاتة ضؤكي داداوة بةسةر دانيشتوانةكةيدا.
ثاريَزةري بةرةطةز كورد)سرياجةدين قايا( ي بةرطريكار لة طرياوة سياسيةكاني كورد، با  

مييةكاني تورك بةذمارةي يةجطار زؤر وزيـاد لـة   لةوة دةكات ضؤن و بةض شيَوةيةك هيَزة نيزا
ذمارةي دانيشتواني ئةم طوندة كارةساتبارة يان ئةويرتيان جاريَك بةتؤمـةتي جـودا خـوازي و    

ي شـوباتي سـاَلي    09جاريَكيشيان بة تؤمةتي كؤمؤنيستييةوة ئابَلووقة دةدةن. بة منوونة لـة 
( كـة  لـة ئةنـداماني ثـارتي     11)دادطاي سةربازي حوكمي لة سيَدارةداني بةسـةر   0980

كريَكاراني كوردستان سةثاند بة عومدةي شاري دياربةكريش تةنها لةبةر ئـةوةي بـة )زمـاني    
ــاي       ــةثيَي ياس ــردووة، ب ــةي ك ــارةكةدا قس ــاني ش ــةلَ هاوآلتي ــةكراو( لةط ــوردي قةدةة ك



 170 

دةرضـووة، تووشـي بةنـد كـردن بـوو،       0981ي تشريين يةكـةمي   00(كة لة 1911ذمارة)
ي  09راي ئةوة  دةبينني)تورطؤت ئوزال( سةرؤك وةزيراني توركيـا لـة ليَدوانيكيـدا لـة    سةرِة

حوزةيران دةَليَت: لةتوركيا نة كيَشةيةك هةية بةناوي كيَشةي كورد، جياوازي هةية لة نيَـوان  
سةدان رؤَلةي كورد رةوانـةي دادطـاي سـةربازيية     0980(. لة ساَلي 00/19كورد و توركدا)
( تؤمـةتباري كـورد،   111ان، دةبيين دادطـاي سـةربازي دياربـةكر لـةكؤي )    عورفييةكان كر

( كةسيان دةركرد، لةكاتيَكدا دادطايـةكي سـةربازي لـة ئةدةنـة     19حوكمي لةسيَدارةداني بؤ)
( هاوَلاتي كورد، ذمارةيةكيان 19ي حوزةيرانى هةمان سالَ كؤتايي هيَنا بة كيَشةي)16رؤذي 

ندا سـةثاند و ذمارةيـةكي ديكةشـيان بـة كـاري دذوار. لـةو       حوكمي لة سيَدارةداني بةسةريا
الشةوة دادطاي ثيَداضوونةوةي سةربازي تورك لة ئةنكةرةي ثايتـةخت ثشـتطرييي لـة بريـاري     

(. 01/01( ئةندامي ثارتي كريَكاراني كوردسـتان كـرد)  0حوكمي لة سيَدارةداني دةرهةق بة)
زي لـة دياربـةكر تونـد كـران، لـةويَ      زؤربةي طـرياوة كوردةكـان لـة طرتووخانةيـةكي سـةربا     

ذمارةيةكيان لةو ساَلةدا ثيَشرت لةخواردن مانيان طرت وةك نارِةزايي دةربرينيك بةرامبـةر بـة   
ئةشكةجنةدان و مامةَلةي خراثي كاربةدةستان و رووداوي دَلتـةزيَن يـان رووداوي مردنـي نـاو     

 (.06/8طرتووخانةكة)
كي بة ناونيشاني)بكوذة( ب و كردةوة تيـادا باسـي   نووسةري كورد) ئوميَد زيلتلي( كتيَبي

لةو ثيشَيلكاري و زوَلم و ئةشكةجنةدانة كـردووة كـة سـةربازاني تـورك لـةدذي خـةَلكي بـيَ        
ئةجناميان داوة، لةوآ  0980-0980ديفاعي ثاريَزطاي توجنليي كوردنشني لة سةروبةندي ساَلي
ة بة بيانووي حةوانةوةي ثيَشمةرطةكاني بةكةمرتين طومان كورديان دةطرت و راياندةطواستنةو

ثارتي كريَكاراني كوردستان ياخود يارمةتيدانيان، كاتيَكيش لةدةسيت سةربازةكان لة ترساندا 
 (.11/08رايانكردبا دةستبةجيَ تةقةيان ليَ دةكردن)

لـيَ   0991ئةو حيزبانةي كة رابةرةكانيان ضاالكي سياسييان تا سـاَلي -رابةراني حيزبةكان
جاريَكي تـر ضـاالكانة طةِرانـةوة سـةر شـانؤي سياسـي توركيـا دواي ئـةو          -ة كرابووقةدةة

دةريكـرد بـة هةَلوةشـاندنةوةي مةرسـوومي      0980ليَبوردنةي حكوومةتي ئوزال لـة سـاَلي   
(. دةبينني) سـلَيمان دميـرياَل(ي رابـةري حيزبـي داد سـةرداني هـةموو ناوضـةكاني        61ذمارة)

نةكاني ضاوي بة هةواداراني خؤي كةوتو بة ئازادانة لةطةَلياندا توركياى كردة لة ميانةي سةردا
قسةي كرد ثا  ئةوةي بة طـةرميي لـة هـةموو شـوَينيك ثَيشـوازي ليَكـرا.. سـةردانةكةي        
دةرخيست دميريال هيَشتا رؤَليَكي بة هيَزى هةية لةذياني سياسي توركيادا، بؤية زؤر بة خيَرايي 
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ي)ريطاي راست( كة يةكيَك لة هاوةَلة ثيَشووةكاني لة سـاَلي  طةرِايةوة سةر ريَبةرايةتيي حيزب
داميةزراندبوو. دووهةمني جةمسةر كة طةرِايةوة ناو كـؤرِي ضـاالكيي سياسـي، بؤلنـد      0981

ئةجةويدي رابةري حيزبي طةلي كؤماري بـوو، ئةجةويـد طوزارشـيت لـة ضـةثي مامناوةنـدو       
كردةوة حيزبي رووبةرووبوونةوة دامبةزريَينء  موحافيزكارة عيلمانيية تةقليدييةكان دةكرد رةتي

رازي بوو تةنها رابةرايةتي حيزبي ضةثي دميوكرات بكات كة خاتوو)رةهشـان( ي خيَزانـي بـة    
( كـةرِةت  6( داميةزراند، ئةجةويـد) 0980هاوكاري هةوادارانء اليةنطراني ئةجةويد لة ساَلي)

تي ئـةو ياسـايةي قةدةةـةي كردبـوو     رةوانةي دادطا كرابوو بة تؤمةتي ثيَشيَلكردني حورمـة 
 سةرؤكاني حيزبة سياسية هةَلوةشاوةكان ليَدواني سياسي بَلاو بكةنةوة.

بةَلام طةرِانةوةي ئةو دوو رابةرة بؤ ناو طؤرةثاني سياسي توركيا، هيض دستثيشـخةرييةكي  
بؤيـة  ثيَ نةبوو بؤ ضارةسةركردني كيَشةي كورد لة ناو كـؤرِو ناوةنـدة سياسـيةكاني توركيـا،     

عةبدوَل  ئؤجاالن سةرؤكي ثارتي كريَكاراني كوردستان لة ليَدوانيَكيدا بؤ طؤظاري)بةرةو ساَلي 
( طوتي: من ثيَم وانية كيَشةي كورد لة توركيا بةريَطةي ثياواني سياسي يان رابـةراني  1111

ئةوانيش  حيزبة سياسيةكانةوة ضارةسةر بكريَت، ضونكة ئةوان زؤر لةوة الواز ترن بيَضطة لةوة
 (.10/11دذايةتيمان دةكةن وةك ضؤن رذيَمي دةسةآلتداري توركيا دذايةتيمان دةكات)

ناوندة سياسيةكاني توركيا بةرامبةر بةهةَلوةشانةوةي بةشيَك لـة حوكمـة عورفييـةكاني    
لةاليةن حكومةتي ئوزالةوة طةشبني بـوون. ويَـراي هيشـتنةوةي ئـةو حوكمانـة       0980ساَلي 
ةتي كوردنشني لة رؤذهةآلت: سعرد، ماردين، ديار بـةكر، بـدليس، مـوو .    ( ويالي0بةسةر )

( 601بةَلام ذمارةي ئةو وياليةتة رؤذ هةَلاتييانةي ياساي حوكمي عورفييان بةبرياري ذمـارة) 
( وياليـةت، ئةمانـة بـوون:    00طرتـةوة، طةيشـتة)   0987ي تشريين يةكةمي سـاَلي  08لة 

ــد  ــةكر، ب ــاردين، ديارب ــعرد، م ــةكاري، س ــان،  ه ــادي يام ــول، ئ ــوو ، وان، بينط ليس، م
( وياليةتة كةي يةكـةميان كـران بـة    0عةزيز)ئازينط(و تؤجنلي)دةرسيمي ثيَشوو( بوون، كة)

يةك ثاريَزطا ناويان ليَنا ثاريَزطاي ناوضةي حوكمي عوريف و )خةيري قؤزاقضي( يـان تيـادا بـة    
نائاسـاييةكان وبرِطـة ياسـاييةكاني    ثاريَزطار دانا بؤ ئةوةي سةرثةرشيت جيَبةجيَكردنى  ياسا 

حوكمة عورفييةكان بكات لةو ناوضانة وةك هةوَليَك بؤ كثكردني بزوتنةوةي ثارتي كريَكاراني 
كوردستان . برِياري ناوبراو دةسةآلتيَكيي زؤري داية ثاريَزطاري حوكمي عوريف لة روي سانسؤر 

تةكة يان لـة دةرةوي بـة شـيَوةيةكي    و ثشكنني و طواستنةوة و راطواسنت لة ضوارضيَوةي ويالية
كاتي يان هةميشةيي و دةزطا ثيَوةندارةكان ثيَويست بوو لةسةريان بةبيَ دوا كةوتن جيَبةجيَى 



 171 

( يشي تاكيدي كردة سةر ثيَكهيناني دادطـا تايبةتيـةكاني بـةناو دادطاكـاني     0بكةن،مادةي)
وكمي عـوريف و ئـةو   ئاسايشي دةوَلةت كـة ئـةركيان تةماشـاكردني كيَشـةكاني ناوضـةي حـ      

ناوضةكاني ترة كة ثاريَزطار ثيَى واية مةترسييان هةية بؤ سةر ئاسايش و سيستةمي طشيت لة 
 (.00/00ناوضةي حوكمة عورفييةكان)

ئةو هيَزة سةربازي و ضةكدارييانةي لة ثاريَزطاي حـوكمي عـوريف لـة رؤذهـةآلت مؤَليـان      
وياليةتةكةي يةكةم و بة زؤري لة وياليةتي ( 0( تيثي سةربازي لة)1خواردبوو برييت بوون لة)

ي سنوور  و 11( هةزار سةرباز لةطةأل ليواي جةندرمةي 001دياربةكر دامةزرابوون، نزيكةي )
هــةزار لــة ثاريَزطــاراني  07( فرؤكــةي كؤثتــةري جــةنطي و ضــةندين زريثــؤ  ســةرِراي 0)

( ي 661نـدةكان ذمـارة)  طوندةكان، ئةمانة بة ياساي )هةموار كردني ياساي ثاسـةواناني طو 
( ثيَكهينرابوون. بة ثيَى ياسـاكة حكوومـةت ئـةو كوردانـةي سـةر بـة ثـارتي        0987ساَلي 

كريَكاراني كوردستان نني يان سةر بة بزوتنةوة كوردييةكاني تر نـني لـةم تيثانـة بةمـةعا  و     
نزيكةي نيو مليؤن لـريةي تـوركي، واتـة بةمووضـةي دةرضـوواني زانكؤكـاني       -مووضةي با 

دادةمةزران و ئةركيان ضاوساةي لةشكري تورك بـوو لـة كـردةوة سـةربازييةكانيان،      -وركيات
جطة لةوة  ثاسةوانيَتيي طوند و الديَيـةكان و رةزو باةـةكانيان لـةكاتي ئاسـاييدا دةطرتنـة      

 (.00/0ئةستؤ)
ذةنرالَ)ئيسماعيل سةلةن( سةركردةي هيَزة سةربازييةكاني ناوضةي حوكمي عوريف بـةَليَين  

، بزوتنةوةي ثارتي كريَكاراني كوردسـتان لـة   0988(رؤذدا لة زستاني ساَلي 86دا لةماوةى )
 ناو دةبات. 
( كـوذراو  09( مانط دواي كردةوة سةربازييةكاني لة دذي كورد و ثا  ئـةوةي ) 0بةآلم )

لة هيَزةكاني  كةوتنةوة داني بةسةرنةكةوتين خؤي دانا، لـة سـونطةي ئةمةشـدا حكومـةتي     
برِياري دا بة طواستنةوةي بـؤ وةزيفةيـةكي مـةدةني ذةنـرالَ )حيكمـةت كوطـال( ي        ئةنكةرة

سةرؤكي دةزطاي تويذينةوة سرتاتيذييةكان و ميَذووي جةنط لة سةرؤكايةتي ئـةركاني طشـيت   
 (.7/09لة جيَى ئةودا كردة سةركردةي طشتيي ناوضةي حوكمي عوريف لة رؤذهةآلت)

يية ئوزال لـة ليَدوانيـدا لـة بـةردةم رؤذنامةنووسـان      بؤ داثؤشيين ئةو نوشوستيية سةرباز
طوتي: ريَكخراوي ثارتي كريَكـاراني كوردسـتان لـة دةرةوةي وآلتـةوة هـاتوون و يارمـةتي و       

( لةواليشـةوة)خةيري قؤزاقضـي   07/09كؤمةكي دارايي لةضةندين وآلتي بيانيةوة وةردةطـرن) 
ثيَش رؤذنامةنووسان، طوتي: ئيَمة هيشتا ئؤةلؤ( ي ثاريَزطاري حوكمي عوريف لة ليَدوانيدا لة 
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( ئـةو ناوضـةيةي كـة ثـارتي كريَكـاراني      08/00كؤنرتؤَلي ناوضـةي )بؤتان(مـان نـةكردووة)   
كوردستان بة ناوضةيةكي كورديي رزطار كراوي دادةنيَن لة توركيادا و ناوضةيةكي شاخاوي فرة 

توركيـا(. لـةورِا   -سـوريا -سةختةو دةكةويَتة سيَطؤشةي الي بةيةكطةيشتين سـنووري)عرياق 
بةياننامةي ثارتي كريَكاراني كوردستان لةبارةي ناوضةكةوة دةليَـت: بؤتـان و ضـياي جـوودي     
ئةميَستا بة خاكي نيشتيماني رزطاركراوي خؤمان دةذميَردريَن. ثارتةكةمان ثارتي كريَكاراني 

طارخيوازي ميللـي،  كوردستان بة خةباتي بيَوضاني لة ميانةي شة  ساَلي رةبةق و بةشةرِي رز
 (09/09تواني دةسةآلتي دادوةري خؤي تيادا بنيات بينَ)

رؤذنامةي )سةربةخييبوون(ي ئؤرطاني ثارتي كريَكاراني كوردستانيش، وتاريَكي ب و كردبـؤوة بـة   
ناونيشاني)سةرهةَلداني نويَ لة جودي( تيادا باسي لةهةمان بارودؤخ كردووة و دةَليَت: جودي يةكيَكـة  

ةشةنطرتين و رازاوةترين ضياكاني ناوضةكةمان، سنووريكي سروشـتيي لـة نيَـوان سـيلووثي و     كة لة ق
جزيرة و شريناك هةية، ليَرةشةوة ثيَطةيةكي طرنطي لة خةباتي نةتـةوةيي رزطارخيوازميانـدا ثيَكهيَنـاوة    

وردسـتاني  لة سؤنطةي شويَنة سرتاتيذي و دميوطرافييةكةيدا. لة باكوري رؤذهةآلتـةوة بةسـرتاوة بـة ك   
باشوور كة داطريكةران دابةشيان كردووة بةهةمان شيَوةي دابة  كردني طةلةكةمان. جا لةبـةر ئـةوةي   
)جودي( دةكةويَتة شوييَن بةيةكطةيشـتين خـالي سـنووري نَيـوان توركيـاو سـورياو عَيـراق، ئـةوا         

 (11/0طرنطيةكةي لة خودي ئةم خاَلة سةرضاوةي طرتووة..()
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 باسي دووةم

 اني تورك سةرلةنوي كيشةي كورد لةسةر طؤِرةثاني سياسي دةهورووذَيننهزرظان
 

بـةو ثـةري خؤشـكاَلي و     0980ناوةندة رؤشـنبريي و سياسـييةكاني توركيـا لـة سـاَلي      
( كرد، ضونكة لةرووي ليَتويَذينـةوة  1111دؤستايةتييةوة ثيَشوازييان لة طؤظاري)بةرةو ساَلي 

ةتي و بذاردةيةك لـة تيَكؤشـةراني تـوركي خـاوةن بـريورِاي      و ليَكؤَلينةوةكاني، طؤظاريَكي باب
سؤشياليسيت نووسينيان تيادا ب ودةكردةوة، بؤية هةر لـةذمارةى يةكةميـةوة هـةموو ئـةو     
رووناكبريانةى لةدةوري خؤي كؤ كردةوة كة طرنطييان دةدا بة كاروباري طؤرةثـاني سياسـي و   

ة شيَوةيةك لة ماوةيـةكى  كةمـدا وايليَهـات    رؤشنبريي و كؤمةآليةتي و ئابوورى لةتوركيا، ب
بةالى رؤشنبريانةوة هامتاي نةبيَت. سةرِةراي بايةخداني ضرِو ثرِيشـي بـة كاروبـاري ناوضـةي     

 0987ي ئـابي سـاَلي   9( يةوة كة لة 11رؤذهةآلتي توركيا، ئةم طؤظارة ناوازةية لة ذمارةي)
ريمةنداني تورك سةبارةت بـة كيَشـةي   دةرضووة دةستيكرد بة ئةجنامداني راثرسييةك لة نيَو ب

 -طةلي كورد لة توركيا بةم مانشيَتة هورووذينـةرةي كـة دةَليت)ريَطـة ضـارةي طـةلي كـورد      
برِياري دذوار( بؤ ئةم راثرسيية  هةر يةك لةم هزرظـان و هونةرمةنـدو نووسـةرانة وةآلميـان     

وسـةر حمةممـةد عـةلي    لةسةر داوةتةوة: عةزيز نةسني سةرؤكي سةنديكاى نوسةرانى تـورك، نو 
ئيبار سةرؤكي ثيَشووي حيزبي كريكاراني سوشياليسيت. بريمةند موراد بلكـةة، هونةرمةنـد   
ئيميل ةالب سانداَلضي، نووسةر ئةةور مواؤ، هونةر مةند يةملاز ئوسولوار، نووسةر ئةمحـةد  

توركيـا   ساربء مةمحوود ئالتوون ئاقار. هةموو ئةو بةريَزانة جةختيان كردةوة كـة كـورد لـة   
بوون و زماني تايبةتي بةخؤي و كلتووري تايبةت و بوني نةتـةوةيي خـؤي هةيـة و ثيَويسـتة     
كيَشةي كورد ثيَش هةموو شتيَك بةريَطةي دانثيَنان بة بووني نةتةوةيي ئـةم طةلـة ضارةسـةر    
بكريَت ودواية  مايف رؤشنبريي و ثةرلةمانيي لة ضوارضيَوةي يةكيَتيي توركيـا بـؤ فةراهـةم    

ت. ئةم وةآلمانة لةاليةن رؤناكبريان و تويذةرةواني توركةوة وةك تةقينةوةيـةك وابـوو لـةناو    بيَ
ناوةندة كؤنة ثةرست و رةمسيةكاني توركيا. بؤية دامو دةزطا ئاسايشييةكاني توركيا دةستيان 
كرد بة كؤكردنةوةي هةموو ذمارةكاني طؤظارةكة لة بـازار، دواي ئـةوة  هـةردوو نووسـةري     

ي ضة : عةزيز نةسني و حمةممـةد عـةلي ئيبـار درانـة دادطـاي ئاسايشـي دةوَلـةت لـة         ناودار
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( 1ئةستةموولَ سةرِةراي فاتيمة يازجي بةريَوةبةري بةرثرسي نووسيين طؤظارةكة بة ثيَى برِطة)
( لـة ياسـاي سـزاكاني توركيـا بـة تؤمـةتي تيَكـداني ريـزي نيشـتيماني و          061ي مادةي)

روويـدا، بـةآلم    0987ي ئـةيلولي سـاَلي   10ةتي، ئةمة لـة رؤذي الوازكردني هةسيت نةتةواي
دادطاي ناوبراو لةهةمان رؤذ برِياري دا كة ناشيَت هـةموو ذمارةكـاني طؤظاري)بـةرةو سـاَلي     

( كؤبكريَتةوة ياخود  قةدةةة بكريَ، بة  بةحاَلي وةآلمةكاني بريمةنـداني تـوركيش،   1111
اسا سزاي لةبارةيةوة دةربكات، بؤية ئـةو كيشـةيةي   ئةوا ئةو مةسةلةيةى بةتاوانيَك نةزاني ي

هةواَلةي ثسثؤريكي ياسايي كرد بؤ ئةوةي رووني بكاتةوة ئايا وتـاري طؤظـاري نـاوبراو هـيض     
 (.11/61ثروثاطةندةيةكي تيَداية بؤ كيَشةي كورد يان نا)

سـني و  ئةطةر ضي دادطاي ئاسايشي دةوَلةت لة ئةستةموولَ برِياري بيَتاواني بـؤ عـةزيز نة  
حمةممةد عةلي ئيبار لةو تؤمةتةي رووبةرويان كرابؤوة، دةركرد، وةليَ طؤظـاري )بـةرةو سـاَلي    

بـؤمبيكي تـري لـة بـارةي هـةمان كيَشـة        0987ئابي  11ي رؤذي  10( لة ذمارة 1111
تةقاندةوة ئةويش: كاتيَك نووسةري كورد)مووسا عةنتةر( تواني ئـةو ديكؤميَنتـة ميَذووييـة    

تاكيد دةكاتة سةر ئةوةي مستةفا كةمالَ بةبؤنةي ئازادكردني شاري ئةزميز لـة   بدؤزيتةوة كة
 -طريَي دابـوو  0911ي كانووني دووةمي ساَلي  07-00كؤنطرة رؤذنامةوانييةكةي لةشةوي 

بـة ئامـادةبووني سةرنووسـةراني     -واتا بةر لـةجارِداني كؤمـاري توركيـاي تـازة دامـةزراو     
 بوون لةم ئـةديب و نووسـةرة ناودارانـة: عـةدنان ئـاديوار،      رؤذنامةكاني ئةو دةمة كة برييت

خاليدة ئةديب، سوحبي نووري، فاحل رفاـي، يـةعاوب قـةدري و ... هتـد، لـةويَ بـةَليَين دا       
ئؤتؤنؤمي بدرآ بة كوردي توركيا. ئةم بةَلينةي مستةفا كةمالَ وةك وةَلاميَـك بـوو بـؤ ئـةو     

ذنامـةي )كـات( كـة داواي ليَكـرد راي خـؤي      ثرسيارةي )ئةمحةد ئةمني( ي سةرنووسـةري رؤ 
لةبارةي كيَشةي كورد روون بكاتةوة، مستةفا كةمالَ لة وةآلمـدا دةَليـت : ))كيشـةي كـورد     

ئةو كيَشةية نية زيان بة بةرذةوةندييةكامنان بطةيـةنيَت، ضـونكة    -ئيَمةي تورك-بةالي ئيَمةوة
بة ضري دانيشتوون، وةليَ لة شويَنةيلي  ئةو تؤكة كوردةي لة ناو وآلتةكةماندان، لة زؤر ناوضة

ديكة  بة تيَكةَلاوي لةطةلَ  توركدا دةذين، بؤية ئةطةر مبانةوآ هيَليَكي جياكةرةوة لة نيَـوان  
كورد و تورك دابنيَني، ئةوة بةو كارةمان توركياو تورك لة بوون و وجوود دةسـرِينةوة، ضـونكة   

ثيَويسـتة روو بكاتـة ئـةرزروم و     -بكـةين  طةر ويستمان ناوضـةي كـورد ديـاري     -ئةم هيََلة
ئةزرباجيان و سيوا  و خةربووت ثيَويستيشة ئةو كوردانةي لة ئاقاري) قؤنية( دةذين بةهةنـد  
وةربطرين. بؤية ناكرآ وَيناي كـورد بـةدةر لـة تـورك بكـةين، نـةخوازة ياسـاي تةشـكيالتة         
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ة ئيـدارةي نـاوخؤيي دةنيَت،لـةم    بنةرِةتييةكان )واتة: دةستوور( دان بة دامةزراندني جؤريَك ل
حالةتةشدا ئةو ليوايةي زؤرينةي كوردة ئؤتؤنؤمي ثيَ دةدرآ، ضونكة كة دةَليَني طةلي توركيا، 
ئةوة)كؤرِي نيشتيماني طةورةي توركيا( )وات ثةرلةمان= وةرطيَرِ( ئيمرِؤ لة نويَنةراني كورد و 

كان و ضارةنوو  لةطةأل يـةكرتدا طريَـى   تورك ثيَكهاتووة، ئةم دوو نةتةوةية كةوا بةرذةوةنديية
داوة، ضونكة هةردووكيان دةزانن ئةمة ضارةنووسى هاوبةشـيانة بؤيـة سـنوورداناني نيَوانيـان     

 (.16/00كاريَكي دروست نية(( )
ئةو دةمةي دادطاي ئاسايشي دةوَلةت لة ئةستةمبوولَ برِياري بيَتاوانيي بؤ)موسا عةنتةر( 

نةوةي ثرِوثاطةندة بؤ كيَشـةي كـورد لةبـةر ئـةوةي رووداوةكـاني      دةركرد لة تؤمةتي ب و كرد
كؤنطرة رؤذنامةوانييةكةي مستةفا كةمال باَلوكردةوة سةبارةت بة كيَشـةي كـورد و بريـاري    

( كـة ئـةو ديكؤميَنتـةي    1111( ي طؤظاري )بةرةو ساَلي 10قةدةةةكردنيشي لةسةر ذمارة)
ووبـارة دوكيؤميَنتةكـة و حـوكمي بيَتـاواني     ب و كردةوة، هةَلطرت، ئـةوة بـوو طؤظارةكـة د   

و بـةم مانشـيَتة    0988ي تشـريين دووةمـي سـاَلي    0( ي رؤذي 60طؤظارةكةي لـة ذمـارة)  
ورووذيَنةرة لةسةر بةرطةكةي:)ئةتاتؤرك بةَليَين ئؤتؤنؤمي بة كورد دةدات( ب و كردةوة، نةك 

يَذووي توركي ثيَشـوو و دواتـر   هةر ئةوة بةَلكو لة هةمان ذمارة  راثرسييةكي لةنيَو كؤرِي م
ريَكخست سةبارةت بة راسيت ئةو ديكؤميَنتةو هؤي ب وكردنةوةي لةو كتيَبةي بةناوي)نوتن( 
ةوةية و طوتارةكاني مستةفا كةمالَ و ديكؤميَنتةكاني شـةرِي رزطـارخيوازي ميللـي لـة خـؤ      

كؤرِي ميَذووي تورك طرتووة، لةبارةي ئةم ثرسةشةوة ثرؤفيسؤر)يةشار يوطل( سةرؤكي ئيَستاي 
لة وةآلمدا بة تاكيـدةوة دةَلَيـت)نَيوةرِؤكي ئـةو ديكؤمَينتـة راسـتةو رؤذيـك دواي كـؤنطرة        
رؤذنامةوانييةكةي مستةفا كةمالَ، لة رؤذنامةكان ب وكراوةتةوة. بةآلم بةرثرسـاني ثيَشـووى   

نـاوة، وةك  كؤرِ هةم ديكؤميَنتةكة و هـةم ضـةند بةَلطةنامةيـةكي تـرى لـة كتيَبةكـة دةرهيَ      
 لة دَلي ياقووبداية..((-ضؤن دةَليَن-نيازيَك

كةضي ثرؤفيسؤر) شةرةفةدين تؤران( سةرؤكي ثيَشووي كؤري  ميذووي تورك لـة وةآلمـي   
راثرسيةكةدا دةَلَيـت: ئـةو ديكؤمَينـت و بةَلطةنامانـةي خـاتوو ئـاري بـؤ ضـاثكردنيان لـة          

رؤكايةتيي ئـةركاني سـوثاو كؤشـكي    كتيَيب)نوتن( ي مستةفا كةمالَ كؤي كردبوونةوة، لةسة
كؤمارييةوة ثَيمـان طةيشـتوون، ئـةو دوو اليةنـة ثَيشـرت ئـةو بةَلطةنامانـةي دةخرَينـة نـاو          
كتيبةكةوة بذاركردووة....(( زياتريش لةسةري دةرِوا و دةَليََت: من بة بؤنةي يادةوةريي سـةد  

-كـرد بـةبيَ هـةآلويَردة   ثيَشـنيارم   0980ساَلةي لة دايكبووني مستةفا كـةمالَ لـة سـاَلي    
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هةموو ئةو ديكؤميَنت و بةَلطةنامانةي ثةيوةسنت بة كلتووري مستةفا كةماَلـةوة،   -استثناء
 (.16/01ب و بكريَنةوة(()

( لـة مـةرِ كيَشـةي كـوردةوة،     1111سيَيةمني و دواتـرين بـؤميب طؤظاري)بـةرةو سـاَلي    
اني ثارتي كريَكاراني كوردستان طةيشتين نووسةري كورد دوةؤبريجنيك بوو بةرةو قةآل سةختةك

و ديداري لةطةلَ عةبدوَل  ئؤجةالن سـةرؤكي حيـزبء ثرسـياري     -ئارارات-لة ضياكاني جودي
دةربارةي خةباتي طةلي كورد لة توركيا بؤ سةملاندني بـووني نةتـةوةييان و هةَلويَسـيت هيَـزة     

راو بؤضووني سةبارةت بـة   سياسييةكاني توركيا و ناوةندة رةمسيةكاني بة سوثاشةوة، سةرةرِاي
 دوا رؤذي خةباتي كورد لة توركيا؟ 

عةبدوَل  ئؤجةالن زؤر بة راشكاوي و بـة وردي و بـرِوا بـة خؤبـوون و بـة سـةركةوتوويي       
كيَشةكة، وةآلمي ثرسياةركاني)دوةؤ بريجنيك( ي دايةوة.. ثا  ئـةو ثيَشـوازيية سـةربازيية    

ة اليـةن هيَـزة كورديـة ضـةكدارةكانةوة بـة ضـةكي       طةرم و طورِ و شكؤدارةي لة ناوبراو كرا ل
سةرشانيان و بة ئاآلي كورديي سةربةخؤ كة لةسةر ضـةكةكانيان دةشـةكايةوة ثيَكهـاتبوو لـة     
هةردوو رةنطي ثرتةقاَلي و شني بة الكيَشةيي و لة ناوةراسيت ئةستيَرةي سـوور و لـة شـيَوةي    

 سيَطؤشةيةكي قووضةكي بوو.
( ةوة كـة  61( ذمـارةي طؤظارةكـة لـة ذمـارة )    1ئؤجةالن لة ) بريجنيك ديدارةكةي لةطةلَ

دةرضوو، ب و كردةوة. بةآلم ئـةو بةشـةي لـة دوايـن      0989ي تشريين دووةمي ساَلي  00لة
دةرضـوو، وةك     بةياننامةيـةكي    0989( كة لة تشـرييت دووةمـي   66ذمارة، واتة ذمارة)

تيـادا دةَليَـت: )) .. ثـارتي كريَكـاراني     سياسي ثارتةكة وابوو بة ناونيشاني) بؤ دةجـةنطني(  
كوردستان لةثيَناو سةملاندني هةقياةتي بووني نةتةوةيي كورد لـة ئـةنادؤل دةجـةنطيَت، ئـةو     

ئيَمـة  -هةقياةتةي كة ثيَش ئةوةي تورك بيَنة ئةم وآلتـة و تيـا نيشـتةجيَ بـن بـووني هةيـة      
رذيَمـي ثؤليسـي حـاكم بةسـةر     دةمانةويَت ئةو راستية بؤ ذةنراَلـةكاني سـوثاي تـورك و بـؤ     

توركياوة تاكيـد بكـةين بـة ريَطـةي خـةباتي رةواي طةَلةكـةمان كـة بـؤ ئـةو دةسـةآلتدارة           
ناواقيعييانة كة لةرؤحي زيندووي سةردةم تيَناطةن دَةسةمليَنآ كة شةرِي بةناو ثريؤزيان لة دذي 

ــة دةوري  بزوتنــةوة  طــةلي كــورد لــة ئــةنادؤل شــةرِيَكي بيَهوودةيــة ثــا  ئــةوةي كــورد ل
تيَكؤشةرةكةي كؤبووةوة و بة شيَوةيةك ئةو دةسةآلتدارانة روبـةرِووي ئـةم هةقياةتـة ثةتييـة     

ــةلي  خــةباتطيَري كوردســتان  ــت: ط ــة دةَليَ ــةوة ك ــازاد  -بوونةت ــدوو و ئ ــةليَكي زين وةك ط
نـدا  دةميَنيَتةوة.. ذةنراَلةكاني سوثاي توركيا دانيان بةم راستييةدا نا كاتيَـك لـة نيَـوان خؤيا   
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طوتةي سةرؤكةكةيان دووثات دةكردةوة كة دةَليَت: )) ئةوةي ئيمرِؤ لـة دذي كـورد دةيكـةين    
دوورة لةو دميوكراتييةي بانطةشةي بؤ دةكةينء شايستةي مرؤظي سةردةم نيـة، بؤيـة دةبيَـت    
دان بة بووني كورد بنريَ وهةنديَك لة مافةكانيان بؤ دةستةبةر بكـريَ(( ليَرةشـةوة، مـن ثـيَم     

ة كيَشةي كورد لةاليةن ثياواني سياسي يان رابةراني حيزبةكانةوة ضارةسةر نـابيَ، ضـؤنكة   واي
ئةوان زؤر لةوة الوازترن، بةَلكو لة ريَطةي خودي ذةنراَلةكانةوة، نةخوازة سةرؤكاني ئـةركاني  
طشيت و بةم سيناريؤية ضارةسةردةكريَت: سوثاساالر راثؤرتيَك بةرز دةكاتةوة بـؤ ئةجنومـةني   

سايشي توركيا تيادا تاكيد دةكـات تـا ض رادةيـةك سـةركردةكاني سـوثاي تـورك وةرَ  و       ئا
نيطةرانن ضونكة نةطةيشتوونةتة دةرةجنامي هةسـتثيَكراو لـة شـةرِي دذة كـورد، ئـةو كـات       
ئةجنومةني ئاسايشي نةتةوةييش بابةتةكة تاووتوىَ دةكات ثاشان هةواَلةي ثةرلةماني دةكات، 

يشتنيَكي رووكةشي طـريَ دةدات و ثاشـان بةياننامةيـةك دةردةكـات و     ثةرلةمانيش ضةند دان
تيَدا ضةخت لةسةر برياري ميَذويي خؤي دةكات بة داني هةنديَك لة مافة نةتةوةييةكاني طةلي 

 كورد.
سياســةمتةداراني تــورك و زؤربــةي ذةنراَلــةكاني ســوثا  خةســَلةتى ســةركردايةتيكردني 

ةية يةكيَكيان ببيَتة سةرؤكي كؤمار يان سـةرؤكي وةزيـران يـان    بويَرانةيان بة الوة نيية، لةوان
وةزير، بةآلم لة هةل و مةرجي دذوار، نةخوازة الي كيَشةيةكي فـرة زينـدووي وةكـو كيَشـةي     
كورد لة توركيا، نابنة سةركردةو خاوةني برِيار. ئيَمة لة دذي دايالؤكي سياسي نني بةمـةرجيَ  

وازة ئيَمة برِوامان بة بةرثةرضدانةوةي هيَز بة هيَـز نييـة.   ئةو دايالؤكة سوودبةخش بيَت. نةخ
ويَرِاي ناهاوسةنطي طةورةي نيَوان هيَزة كيَربِكارةكان، ئةوة ئيَمة ناضار بووين ضةك هـةَلبطرين  
بؤ بةرطريكردن لة بوون و شةرةف و مرؤيي خؤمان ثا  ئةوةي هةم رذيَـم و هـةم ئؤثؤزسـيؤن    

شةي كورد تةنها لة ريَطاي لةناوبردني كوردةوةو بة لـةناوبردني  ثيَيان وابوو ضارةسةركردني كيَ
ديَتة دي، جا ئاية دةكـريَ   -بزوتنةوةي ثارتي كريَكاراني كوردستان  -بزوتنةوة ثيَشرِةوةكةيان

لةويَرا ريَطاضارةيةكي سياسي هةبيَت لةحاَليَكدا هةردووكيان)واتا: رذيَم و ئؤثؤزسـيؤن(بروايان  
تيية قَيزةونة هةية؟ ئةوان خؤيـان لـة بـةكار هَينـاني هَيـز لـة دذمـان        بةم ضةمكة شؤفيَنيس

دةستثيَشخةربوون، ثاشانيش شةرِيان لة دذي ناوضةي كورد جارِداو ئيَستا  بةردةوامن لة سةر 
دريَذةدان بة ئؤثةراسيؤنة سةربازييةكان و كردةوةي لةناو بردن و راطواسنت و طرتين لة خؤرِايي 

يدارةيةكي وةها و ئةم هزرة نا مرؤظايةتيية لة مامةَلةكردنـدا لـة ئـاخرو    و تريؤر.. جا، ضما ئ
 ئؤخري سةدةي بيستةم بؤ دةوَلةتيَكي وةك توركيا، كاريَكي شياوو ماقووَلة؟!
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ئيَمة دانوستاني سياسي رِةت ناكةينةوة و لة خةباتي سياسي خؤمان بةردةوام دةبني تا ئةو 
ووني طةلي كورد دةنـيَن و ريَـز لـة ويسـت و ئـريادةي      دةمةي دةسةآلتداراني توركيا دان بة ب

دةطرن لة بةرِيَوةبردني كاروباري ئابووري و كؤمةآليـةتي و سياسـيدا و دانـيش بـةو بريـارةي      
 دةنيَن كة لة خواست و ثيَداويستيةكاني طةلي كورد لة وآلتي ئةنادؤَلةوة سةرضاوةي طرتووة((.

( سـةبارةت بؤضـووني لةسـةر    1111اَليلة وةآلمي ثرسـياريَكي تـري طؤظاري)بـةرةو سـ    
ئةجنامداني راثرسييةك لة كوردستاني توركيا بؤ زانيين داخوازييةكاني طةلي كورد، عةبدوَل  

 ئؤجةالن دةَليَت:
ئيَمة ثشتطريي لةو جؤرة راثرسيية دةكةين بـة مـةرجيَك ثيَشـرت ئازادييـة طشـتيةكان و      

وردستاني توركيا جـارِ بـدريَ و بةنـدكراوة    ئازادي كاري سياسي فةراهةم بن و ئاطربةست لة ك
كوردةكان ئازاد بكريَن و راطويَزراوةكانيش بطيَردرِيَنةوة بؤ سةر شويَنةكاني خؤيان، ئةو كاتـة  
ئيَمةيش هاني طةلةكةمان دةدةين بةشداري لةو راثرسيية بكات لة ثيَناو برياردان لةسةر مايف 

يَوةردان، لةم بارةشـدا طةرةكـة دةوَلـةت نـة بـة      ضارةنووسي بة شيَوةيةكي ئازادو بةبيَ  دةست
شيَوةي راستةوةخؤ يان ناراستةوخؤ لة ريَطةي هيَزة ضةكدارةكانييةوة يان لة ريَطةي سـيخورِو  
كريَطرتة ناوخؤييةكانيةوة لة ثرؤسيي راثرسيَسي دةست وةرنةدات. بةآلم مـن ثـيَم وايـة ئـةو     

ازاد و خاويَنـة تـةنها لـة حاَليَكـدا دةبيَـت،      راثرسيية نايةتة دي، واتة: ئةم جؤرة راثرسية ئـ 
ئةويش بةهاتنة سةر دةسةآلتي حكوومةتيَكي دميوكراتي لة توركيا، ضونكة ئةم حكوومةتـةي  
ئيَستا هيَشتا برِواي بة سرِينةوةي ثيَناسةى كورد لةسةر نةخشةي توركيا هةية، هةركاتيَكيش 

وا يـةكيَتيي راسـتةقينةي نيَـوان هـةردوو     ئةو سيستةمة دميوكراتيية لة توركيا دامبةزريَت، ئة
طةلي كورد و تورك ديتة دي و كؤَلةطـةكاني دةوَلـةتي توركيـا  لةسـةر بناةـةي دادوةري و      
يةكساني و هاوبةشي تةواو لة هةموو دةزطاكان دةضةسثيَن. ئيَمة ئيمرِؤ لة ثيَناو بـةديهيَناني  

 (.16/11ةين)ئةو سيستةمة دميوكراتيية لة توركياي هاوضةرخ خةبات دةك

بكاتـةوة، حيزبـي    0989هةفتةيةك ثيَش ئةوةي ثةرلةمان خولي ئاسايي خؤي بؤ سـاَلي  
ي ئـابي  11دميوكراتي سؤشياليسيت ميللي كؤنطرةيةكي لة شيَوةي كؤنطرةي رؤذنامةواني لة 

طريَ دا، لة ميانةي كؤنطرةكةدا جةخيت كردةوة كـة حكوومـةت بةشـيَوةيةكي     0989ساَلي 
 -واتة بزوتنةوةي طـةلي كـورد   -وانيَتة رووداوةكاني باشووري رؤذهةآلتي توركياناواقيعي دةرِ

ئةطةر ئةو  )حكوومةت(ة بةراسيت بؤ ضارةسةركردني ئةو كيَشةية هةولَ بدات، ثيَويستة ئـةم  
 كارانة بكات: 
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هةَلوةشاندنةوةي ليواكاني ثاريَزةراني طوندةكان، ضونكة ئةو ليوايانـة لـةبري ئـةوةي     -0
 يور بكةنةوة، دةيانهورووذيَنن.كورد ه
ثيَويستة بة تيَرِوانينيَكي ئابوورييانة تةماشاي كيَشةي كورد بكريَ، واتة: ضاكسـازي   -1

 ئابووري لة ناوضةكة بكريَت.
بةطذداضووني تريؤر لة ناوضةكة بة ريَطاي هيَزي دةوَلةتةوة ئـةجنام بـدريَ، نـةوةك بـة      -1

 درمة.ريَطاي ثاريَزةراني طوندةكان يا جةن
لةبةر نةشارةزايي دةوَلةت لةسةر ماكي كيشةكة لة ناوضةي )رؤذهةآلت(، ئةوا ئيَمة داوا   

دةكةين ئةم كيَشةية لة ئةجنومةني نيشتيماني طةورةي توركيا)واتة: لة ثةرلةمان( لـة هـةمو   
 .10/99روويةكييةوة ليَي بكؤَلدريَتةوة و ثاشان برِياري طوجناو لة بارةيةوة بدريَت )

كرايةوة، طورطان و كؤمةَلةكةي بانطةشةيان  0989(ي ئةيلوولي ساَلي 0ثةرلةمان لة )كة 
 بؤ ئةم خاآلنةى الى خوارةوة كرد :

زةروورةتي دةستلةكاركيَشانةوةي حكومةتي حيزبي نيشتيماني دايـك لـة دةسـةآلت،     -0
هةَلبـذاردني  ضونكة لة هةمبةر ضارةسةركردني كيَشة دريَذ خايةنةكاني توركيا و ئةجنامـداني  

 ثيَشوةخت، نوشوسيت هيَنا.
 زةروورةتي تاوتويَكردني رووداوةكاني باشووري رؤذهةآلتي توركيا لة ثةرلةمان. -1
 ضاكسازيكردن لة بةندخيانةكان و دةركردني ليَبوردني طشيت بؤ بةند كراوةكان. -1
 باسكردني كيَشةي كةمايةتي تورك لة بولطاريا. -6
 قوبر  بة شيَوةيةك مايف تورك لةو دورِطةيةدا زامن بيَت. بايةخدان بة كيَشةي  -0

حكوومةتي)ئوزال( ي سةرؤك وةزيراني ئةو دةمة، مةشاي بة تيثة كؤماندؤ تايبةتـةكاني  
لة ثؤليسي ناوخؤ و جةندرمة دةكرد بؤ شةرِي دذ بة هيَزةكاني ثارتي كريَكاراني كوردستان لة 

ت، وةجبةي يةكـةمي ئـةو تيثـة مةشـاثيَكراوانة     ناوضةكاني رؤذ هةآلت و باشووري رؤذ هةآل
( ئؤتؤمـؤبيلي  01لةطـةلَ)  0989(شةرِكةر لةدةسـتثيَكي زسـتاني سـاَلي    111برييت بوو لة)

( لة هيَرِشي 7سةربازي بارهةَلطري ضةك بة ثةلة رةوانة كران بؤ بةشداري كردن لة طةلَ سوثاي)
يَزةكاني تورك لة بةرة بةياني . هpkkبؤ سةر بنكةكاني  0989ي مايسي0بةهاري ريَكةوتي 

لةسةر ضياكاني جوودي هةرطوَلد دابةزين بـة نيـازي لـةناوبردني     0989ي تةمووزي00رؤذي 
يةكةي دايكـي ثـارتي كريَكـاراني كوردسـتان ، فرِؤكـة كؤثتـةرة زرَيثؤشةكانيشـيان ناوضـة         

 (.17/00سنوورييةكاني توركيا لة طةلَ عرياق بؤ هةمان مةبةست ثاك كردةوة )



 181 

(هاوآلتي كورد طلدرانةوة و ليَثرسينةوةيان 6617ة ميانةي ئةو ئؤثراسيؤنة سةربازييةدا)ل
لة طةَلدا كرا و بةرِيوةبةرِي طؤظاري) نةوةي نويَ( ي هةفتانة  كة لة مةآلتيـة دةردةضـوو لـة    
اليةن هةمان ئـةو هَيزانـةوة دةسـتطري كـرا و دةسـةآلتداراني حـوكمي عـوريف لـة ناوضـةكة          

نووسيين طؤظاري) هةنطاوةكان( ي هةفتانةي بة مةيل و بؤضـوون كـورد كـة لـة     بةريَوةبةري 
ئةدةنة دةردةضوو، دةستطري كرد و نووسـةراني طؤظاري)نـةوةي نـويَ( ي هةفتانـة  كـة لـة       

( 1( سالَ و )6مةآلتية دةردةضوو طلدانةوة و سةرنووسةري بة رِةطةز كوردي طؤظارةكةشيان بة)
هانداني جةماوةر بةرةو ياخيبوون و بة ب وكردنـةوةي وتـاري   مانط زينداني كرد بة تؤمةتي 
 (.18/1زيانبةخش بة يةكيَيت نيشتيمان)

حكوومةتي توركيا  برِياريَكي دةركرد بة راطواستين ئةو كوردانةي طوماني ليَدةكردن لة 
ز ناوضةكةيانةوة بةرةو ئةو ناوضانةي زؤربةى دانيشتوانيان توركن و ذمارةيةكيش لة طوند و رة

و باةي كورديش ضؤلَ كران، ضونكة بةرثرساني ئيداريي تورك ثيَيان وابوو بةو كارةيان دةتوانن 
ــاك       ــتان ث ــاراني كوردس ــارتي كريَك ــةنطاوةراني ث ــة ج ــةكة ل ــالَ ناوض ــةك س ــةنها ي ــة ت ب

 (.19/0بكةنةوة)
ني بةآلم ويَراي ئةوةي دوو سالَ بةسةر ئةو هيَرِشة طةوريةدا طوزةري كرد، كةضي جةنطاوةرا

كورد لة شويَنةكاني خؤيان مانةوةو هيَزة ضةكدارةكاني توركيش لةم شةرٍِِة خويَناويية دؤرِاوةدا 
 قوربانييان دةدا. 

كةف و كوَلي سياسي سةري كردةوة ناو حيزبي دميـوكراتي سؤشياليسـيت ميللـي كاتيَـك     
ونكة لـة  (  نويَنةري كـوردي نـاو حيزبةكـةيان راطـرت، ضـ     7دةستةي كارطيَرِي ئةندامييةتي)

 بةسرتا. ئامادة بوون. 0989ي تشريين يةكةمي ساَلي  06كؤنطرةي ثاريس كة لة 
 0989ي تشـريين يةكـةمى    00ئةم بريارة، راستةوخؤ دواي طةرانةويان بـؤ توركيـا لـة    

( نويَنةرة كوردةكةي تري ناو ئةو حيزبـة  9( نويَنةرة، هةر )7دةرضوو. بؤ ثشتطرييكردن لةو )
 مي هةمان سالَ دةستيان لة كاري ناو حيزبةكة كيَشايةوة. ي كانووني يةكة9لة 

بؤ رؤذي دواتر، ئةردال ئينونبؤ سةرؤكي حيزبي دميـوكراتي سؤشياليسـيت ميللـي وتـاريَكى     
ب و كردةوة تييَدا باسي لة كيَشة سةرةكيةكاني توركيا كرد و لة بـارةي كـؤنطرةي ثارسيشـةوة    

هةنـدة كلتوورييـة اليـدا كـة كـؤنطرة لـة ثيَناويـدا        طوتي: لةبةر ئةوةي كؤنطرةي ثاريس لةو رة
بةسرتاو ئةو رةهةندة سياسيانةي ثيادةكرد كة ناكؤكن لة طةلَ دةوَلةتي يةك ثارضة، بؤية رِيطرميان 
طرد لـة ئامـادةبووني نويَنـةراني حيزبةكـةمان لـةو كؤنطرةيـة، بـةآلم ئـةوان وَيـراي ئاطـادار           
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ئيـدارميان لـة بةرامبـةريان وةرطـرت بـة راطـرتين       كردنةوةكةمان، ضوونة كؤنطرة بؤيـة سـزاي   
ئةندامييةتيان لة حيزب، وةليَ ئةم مةسةلةية بة دةستى ئةناةست بـة ضةواشـةيي ليَكدرايـةوة.    
ئيَمة لة نيَوان هاوآلتياندا بة هؤي ثيَناسةي رةطةزي يـان ئـاييين يـان زمـان و ئـايينزاوة هـيض       

وةستني هةوَلي ئةو جياوازيية دةدةن و تا هةتايةيش جياوازييةك ناكةين، بةَلكو لة دذي ئةوانة دة
لة دذيان دةوةستني. زماني رةمسي لة توركيا زماني توركية، زماني فيَربوونيش هةر بة توركيـة،  
ئةو هاوآلتيةي دةيةويَ لةطةلَ هاودةم و هاوةآلني بة زماني دايك بـاخيَويَ بيَطومـان دةتـوانيَ و    

 (.10/00ياسايي لة ثيَش ئةم مومارةسةية نةبيَت)ثيَويستة هيض كؤسث و تةطةرةيةكي 
نويَنةري كورد)ئايدن كووهةن طورطان( يـش،  لـة راثـؤرتي دةستلةكاركيَشـانةوةكةي لـة      
حيزبي ناوبراو، طوتي: )).. ئةو حيزبة بـةو بـةها كـؤن و رزيوانـةي كـة زةمـةن بةسـةرياندا        

وكراتي و سؤشياليسـتييةكاني لـة   تيَثةرِىء باويان نةما، هةوَلي كاري سياسي دةداو كيَشة دمي
توركيا نةطرتؤتة خؤ، بةَلكو هةنديَك لـةو وةهـم و كـارة ياسـاةانةي داهَينـاوة كـة لـةكاري        
سياسيدا مايةثووض و بيَ سوودن و بايةخي ثيَويستيشى بة كيَشةي باشووري رؤذهةآلتي توركيا 

 (.11/09نةداوة)
ــكرتيَري   ــت و س ــاَلي راس ــةرؤكي ب ــالَ( ي س ــز بايك ــوكراتي   )دةني ــي دمي ــتيي حيزب طش

سؤشياليستيي ميللـي: دواي طرَيـداني  كؤبوونـةوةي دةسـتةي طشـتيي بضـووكي حيزبةكـة        
لةليَدوانيَكيدا، طوتي: ئةوة هةقياةتيَكي رِاسـتةقينةية كيَشـةيةك لـة باشـووري رؤذهـةآلتي      

مرؤظ بة توركيا هةية، دانثيَنةنان بةم هةقياةتة  كيَشةكة ضارةسةر ناكات. هةروا ئاخاوتين 
زماني دايك و هةوَلداني بـؤ ثَيشخسـنت و دةوَلةمةنـدكردني كلتووةكـةي مافيَكـة لـة مافـة        
بنةرةتييةكاني مرؤظ. هةر كاتيَكيش حيزبةكةمان دةسةآلت لة توركيا بطريَتة دةست، هةموو 
ئةمانة بةهةند وةردةطرين و كيَشةكة ضارةسةر دةكـةين. بؤيـة دةسـتةي كـارطيَرِي بضـووكي      

( 00دويَنــآ كؤبــووةوة بــةو ثــةرِي ثــةذارةوة دةرِوانيَتــة دةستلةكاركيَشــانةوةي)حيــزب كــة 
نويَنةرةكةو ذمارةيةك لة ئةنداماني حيزب. بةآلم دةبيَ ئةوان بزانن هيَزو سـةربةرزي بـؤ ئـةم    
حيزبـــةي ئيَمةيـــة كـــة لـــة طـــةلَ داخوازييـــةكاني ميللـــةت يـــةكي طرتـــووة و ئـــةم  

ة لة حيزبةكةمان بـدريَ و كردةوةيـةكي ناشـرينة، بؤيـة     دةستلةكاركيَشانةوانة  وةكو زةبريَك
 (.11/09حيزبي ئيَمة لة دذي وةستا)
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نوَينـةرة كوردانـةي لـة حيزبـي دميـوكراتي سوشيالسـيت ميللـي         00شايةني طوتنة، ئةو
دةستيان كيَشايةوة، ئةم بةياننامةيةي الي خوارةوةيان لةو كؤنطرة رؤذنامةوانيية ب و كردةوة 

 طريَيان دا: 0989كانووني يةكةميي 9كة لة رؤذي
ئَيمة تاكيد دةكةين كة نزيكبوومنان لـة كَيشـةي كـورد، ئةوةيـة ئـةم كَيشـةية كَيشـةي         

هاوبةشي هةموو دانيشتواني توركياية و راو بؤضوومنان لةسةري بةم خاآلنةي الي خوارةوة روون 
 دةكةينةوة:

ضوار ضيَوةي يةكيَيت نيشتيماني  ثيَويستة كيَشةي كورد بة شيَوةيةكي دميوكراتي و لة -0
 ضارةسةر بكريَت.

نابيَ وا تةماشاي كيَشةي كورد بكريَ كة تةنها كيَشـةيةكي تايبـةت بـة هاوآلتيـاني      -1
كوردة، ضونكة ئةم تيَروانينة بة ماناي ليَداني يةكيَيت نيشتيمانء بروانةبوون بة دميـوكراتي و  

 ةمةندبووني كؤمةآليةتي ديَت.ريَزنةطرتن لة مايف مرؤظ و رةتكردنةوةي دةوَل
ثيَويستة مةسةلةي ضارةسةركردني كيَشةي كورد تةنها بؤ هاوآلتيانى بةرةطـةز كـورد    -1

 جيَ نةهيَلريَ، بةَلكو وا تةماشا بكريَ كيَشةيةكي تايبةتة بة سةرلةبةر دانيشتواني توركياوة
مان طرنطييـان  ثيَويستة رةهةندة كؤمةآليـةتي و ئابوورييـةكاني كيَشـةي كـورد هـة      -6

بدريَتآ كة بةم كيَشةية دراون،  ئةويش بة ضارةسةركردني هؤكارةكاني ئةو خةباتة ضةكداييةي 
رؤذانة لة شةرِو ثيَكدادان و ثيَشيَلكارييةكاني بةردةوامي مايف مرؤظ و زةبـرو زةنـط، دةيـان    

نيَكي ثـرِ   قورباني لةناو هاونيشـتمانيانى لـَي دةكةوَيتـةوة و ثَيويسـتة ئـةم رةوشـة بـة طيـا        
بةرثرسيارييةتييةوة ضارةسةر بكريَ. ليَرةشةوة طةرةكة كيَشةي كورد لة بازنةي بـةكار بردنـي   
ضةك لة دذي دراوسيَيةكاني توركيا ياخود لة دذي عةشايريةكاني تر، دةربهيَنريَ، ضونكة ئيَمة 

ورووبةرةكةي ثيَمان واية دةوَلةت مايف خؤيةتي دةسةآلت و ئةركي بة طويَرةي هةل و مةرجي دة
مومارةسة بكات، بةآلم ثيَويستة بة ثيَى ثرةنسيثةكاني دميوكراتي و سانسـؤري ياسـايي ئـةم    

 ئةركة جيَ بة جيَ بكات.
ــؤ       -0 ــك ب ــورد وةك ئامرازيَ ــةي ك ــةكاربردني كيَش ــةكريَ لةب ــي ن ــتة ضاوثؤش ثيَويس

ربِكيَيةك هةيةلـة  يةكالكردنةوةي دةستكةوتةكاني نيَوانيان، ئةطةر ضي بة داخةوة دةبينني ثيَش
نيَوان هةنديَ دةوَلةت بؤ ناونانى هةر بزووتنةوةيةك لة توركيا داواي دميوكراتي دةكات بة جودا 
خوازي و دابةشكردن، لة كاتيَكدا ئيَمة ثيَمان واية ضارةسةركردني كيَشـةي كـورد تـةنها بـة     

 ويست و ئريادةي هاوبة  و برياري دروسيت طةلةكةمان ديَتة دي.
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ثَيمان واية بةرطريكردن لـة بريؤكـةي توركيـاي تاكـة نةتـةوةو دانـاني زمـاني         ئيَمة -0
توركيش بة تاكة زماني فةرمي وآلت بة كؤسث و تةطةرة دةذميَردريَن لة ثيَش ضارةسةركردني 
كيَشةي كوردبةريَطةيةكي دميوكراتي و بةَلكو رةتيشي دةكةينةوة، ضونكة ئـةوة بةشـيَكة لـة    

 يي هزرو بريوباوةرِ.باوةرَبوومنان بة ئازاد
لة ثيَناو ضارةسةرييةكي عاديالنة و هةميشةيي بؤ كيَشةي كورد بةر لةوةي كـار لـةكار    

برتازيَ. داوا لة حيزبة سياسيةكان دةكةين لـةم كيَشـةية بثيَضـنةوة وةك ريَخؤشـكردنيك بـؤ      
 كردني.هيَناني بة ثوخت و ثاككراوي بؤ بةردةمي ثةرلةمان بة ئاماجني تاوتويَكردن و باس

ئةم بةياننامةية كة رؤذنامةي)حورِييةت( بة بةياننامةيةكي سةرسورهيَن و ئاكـام خـرا    
نــاوي بــرد، هــةر يــةك لــةم بةريَزانــة ئيمزايــان كردبــوو: عةبــدوَل  بــا  تــورك، فــةهمي  
ئيشيالةر،ئةمحةد تورك، ئيسماعيل سةيف ئونال، كـةنعان قوضـاق، حوسـين ئوقضـي ئؤةلـؤ،      

 ساحل سؤمةر، مةمحوود ئيليناق، حمةممةد قةهرةمان و عارف ساك.حمةممةدعةلي ئارتن، 
بةياننامةي ناوبراو لة ناوةندة سياسيةكانء رؤذنامةكاني توركيا، دةنطدانةوةيةكي طةورةو 
جياجياي ليَكةوتةوة. دةبيين لةكاتيَكدا رؤذنامةطةريي بةرةي راست واي ليَكدايةوة ئاكـامي  

(، ثرؤفيسـؤر  16/09ااندني كيَشةيةك لة توركيا بووني نيية)خراثي دبيَت و هةوَليَكة بؤ خوَل
ــردة       ــي ك ــدي هيَرش ــة تون ــؤفيَنيزم ب ــزري ش ــةنطري ه ــش الي ــا ( ي ــا  ئات دكتؤر)تؤقت

(،كةضي ناوةندة ثيَشكةوتووخوازةكاني توركيا ئةو بةريَزانةى كة واذوويان لة سةر 10/00سةر)
اَلتةيان بةو ثيـاوة سـةربازي و سياسـيانةي    بةياننامةكة كرد بة بويَري و ئاز. لة قةَلةم دا و ط

تورك هات كة دةيانةوَي ضارةسـةركردني كَيشـةي كـورد بـة ريَطـةي بـةزؤر دةمكـوتكردني        
خةَلكييةوة بكةن. لةو اليةنةوة سياسةمتةداري ناسراو حمةممةد عةلي براند لة طؤشة رؤذانةكةي 

دا كيَشـةي كـورد لـة ريزةكـاني     لة رؤذنامةي )ميلليةت( دا، نووسيويةتي دةَليَت: لة كاتيَكـ 
ثيَشةوةي خشتةي كاري ئةو كؤنطرة نيَونةتةوةييانةن كة لة مايف مرؤظ و مافة كةمايةتيـةكان  
دةثيَضــنةوة، لــيَ هيشــتا بــةالي دةســةآلتداراني توركيــاوة، ئامــاذةدان بــةم كيَشــةية يــان  

ردريَ و هـةولَ دةدةن  ب وكردنةوةي هزرو بريو بؤضوون لةسةري لة رووي ياساوة بة تاوان دةذميَ
بــة ريَطــةي ســةربازي ضارةســةري بكــةن، ئيَمــة بــةم كــارة هــةولَ دةدةيــن تــةنها خؤمــان  

 (.10/7هةَلخةَلةتيَنني)
ناوةندة ثيشكةوتووخوازةكانى توركيا رةخنةيان لة حيزبى دميوكراتى سؤشياليستى ميللـى  

تؤةرول ئوزكـوك لةطؤشـة   طرتبوو، ضونكة بايةخى تةواوي بةكيَشةى كورد نةدا. بؤ منوونة ئةر
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رؤذانةكةى لةرؤذنامةى )حورييةت( دةَليَت: ئـةردالَ ئينونـؤ لةباسـكردني لـة مـةرِ راطـرتين       
ئةنداميَتيي نوينةراني كورد لةناو حيزبةكةي نة هةسيت بة زةروورةتي جةخت كردن لة بـووني  

تيـان لـة باشـووري    كورد كرد بة ثيَداني طرنطي زياتر ثيَان لةاليةن توركةوة. ئةو رةوشي هاوآل
رؤذهةآلتي توركيا لة بازنةي ريَزطرتن لة مايف مرؤظ و سنووري ئةو دميوكراتييـة ريَ ثيـدراوة،   
هةَلدةسةنطيَنآ(( لةم بارةيةوة ئةردال ئينونؤ دةَليَت: ئيَمـة داكـؤكي دةكـةين لـة زةرووةتـي      

تيامنانـةوة لـة   مومارةسةكردني هةموو مافيَكي سياسي يةكسان و مايف ئازادي لة اليةن هاوآل
 (.17/9ضوارضيَوةي ثيَكهاتةي كؤماري توركياي يةكطرتوو و يةك ثارضةدا)

ئةطةر ضي ناوةندة ثَيشـكةوتووخوازةكان بينييـان لـةوَي دا دووفاقيـةك هةيـة لـة نَيـوان        
هةَلويَسيت حكومةتي توركيا بةرامبةر هةردوو كةمايةتي تورك لة هـةر يـةك لـة قـوبر  و     

كردني بؤ داني مايف نةتةوةييان و البردني سـتةمي سياسـي لةسـةريان و    بولطاريا و بانطةشة 
هةروا لة نيَوان هةَلويَسيت بةرامبةر بة كوردي توركيا كة نايةويَ دان بة بووني نةتةوةييان بينَ 
و مافة نةتةوةييةكانيان مسؤطةر بكات، وةليَ ئةم ناوةنـدة ثيَشـكةوتووخوازانة ثيَيـان وايـة     

ةي كورد لةم وآلتة بة ريَطةي فيدراَلي دةستةبةر دةبيَت، بة منوونة حمةمةد ضارةسةركردني كيَش
عةلي ئارةن ئةو نوَينةرةي كة لة حيزبـي دميـوكراتي سؤشياليسـيت ميللـي دةسـيت لـة كـار        
كيَشايةوة جةختى لةسةر ثيَويست بوونى دامةزراندني يةكيَتييةكي فيدراَلي لة نيَوان هـةردوو  

توركيا بة هةمان ئةو شيَوة فيدراَلييةي توركيا دةخوازي لـة نيَـوان    نةتةوةي كورد و تورك لة
 (.18/00تورك و يؤنانيةكان لة قوبر  دامبةزريَت)

هزرظاني ثيَشكةوتوو خوازي توركيا)عةزيز نةسـني( ئـةو نووسـةرةي كيَشـةي كـوردي لـة       
و داواي  توركيا هوروذاند وتووشي طةليَك دةردةسةري و كيَشمةكيَش هات لة سونطةي تؤمةت

دادطاكاني توركيا لةبةر ئةوةي تيَكؤشاوة بؤ سةَلماندني بـووني نةتـةوةي كـورد لـةم وآلتـةو      
دانثيَنان بة بوونيانء مافة كلتووري و رؤشنبريييةكانى طةلي كورد، ئاماذةي بةم دوو فاقييـة  

دا، تـوركي بولطاريـا و كـوردي توركيـا(     -لة هةَلويَسيت رةمسي توركيا لة و كتيَبةي بـةناوي 
و لـة  -بةسـيت  0989ي شوباتي سـاَلي  00كاتيَك لة كؤنطرة رؤذنامةوانييةكةي كة لة رؤذي 

جةخت دةكاتة سةر ئاشكراكردني ئةو ضةواشـةكردنة ميَذووييـة    -ثيَشةكي كتيَبةكةي دايناوة
كة ناوةندة كؤنة ثةرست و شؤفَينيستية كـاني توركيـا لـة بـارةي كـوردي توركيـا و تـوركي        

رةسـةي دةكـةن، دةَلَيـت: ))لةكاتيَكـدا هةنـديَك بانطةشـةى ئـةوة دةكـةن         بولطارياوة موما
كيَشةيةك بةناوي كورد بان طةَليَك بةناوي كوردةوة لة توركيا بووني نيةو كـورد بـة رةضـةَلةك    
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دةطةرِيَنةوة سةر تورك، لة بوَلطاريا  بة هةمان شيَوة ئاوازي ئةوة دةذةنن كـة لـة بولطاريـا    
وركةوة، بةَلكو بة رةضةَلةك لة بولطارن وثا  ئيسالمبوونيان بوونة بـة  رةطةزيَك نية بةناوي ت

تورك. بةمة  دةيانةوآ بة سرِينةوةي ثيَناسة نةتةوةيية توركيةكةيان بيانكـةن بـة بولطـار.    
هزري نةتةوةيي هاوضةرخ ضةخت دةكات كة ئةواني تر ثيَناسـةي نةتـةوةيي كةسـةكان ض بـة     

بة درؤو ضةواشةكاريي، دياري ناكةن... ضونكة تاكي مـرؤظ   رووداوي ميَذوويي راستةقينة يان
لة دياريكردني ثيَناسةو ئينتيمابووني ئازادة، هةر خؤشي بريار دةدات سةر بةكام نةتةوةو كام 
لةوآلتةية كة تيادا هاوآلتييـة. مومارةسـةي دةوَلةتـةكانيش بـؤ ضةواشـةكردني مَيـذوو يـان        

ردن بؤ طـؤريين ثيناسـةي نةتـةوةيي كةمايةتييـةكان،     رووداوةكان بة ريَطةي فشار و زؤر ليَك
 (.11/10هةوَليَكي نامرؤيي و وةحشيطةرانةيةو  ثيَضةوانةي لؤذيكي هاوضةرخة(()

ئةطةر ضي حكوومةتي توركيا برِواي بةوة نيية لة توركيـا كيَشـةيةك هـةبيَت بـة نـاوي       
ؤذهـةآلتي توركيـا لـة    كيَشةي كوردو ثيَشي واية ئةو بزوتنـةوة ضـةكدارييةي لـة باشـووري ر    

( ةوة هةآليساوة و بةردةوامة، بزوتنةوةيةكي تريؤرستييةو ئةندامةكاني لة ياسـا  0986ساَلي)
اليانداوة! وابوو، سةرؤكي كؤمار)تورطؤت ئوزال( بري لة ضي دةكاتةوةو راي ضيية بةرامبةر بة 

خـاك= نوختـة(ي   كيَشةي طةلي كورد؟! ئوزال لة ديداريَكي رؤذنامةوانيي لة طـةلَ طؤظـاري)   
لةوةآلمى ثرسياري طؤظارةكـة،   0989هةفتانة لة دواي هةَلبذاردني بة سةرؤك كؤمار لة ساَلي

ئاية نيطةران نابيَت كاتيَك طويَي ليَ بيَت كةسيَك بة كوردي بـاخيَوي، ئـوزال بـة شـيَوةيةكي     
كاري( م كرد ناراستةوخؤ لة وةآلمدا دةَليَت: كاتيَك سةرؤكي وةزيران بووم سةرداني شاري )هة

)كامةران ئينان( ى والي ئةو دةمةي)هةكاري(م لةطةَلدا بوو كة ئيَسـتا وتةبيَـذي فراكسـيَؤني    
ثةرلةمانيي )حيزبي نيشتيماني دايك(ة و بةرةطةز كورد و لة بنةماَلةيـةكي ناسـراوة، لـةوآ    

ان دةكـرد،  خةَلك بة ضةثَلةوة ثيَشوازييان ليَ كردين، كؤمةَليَك ئافرةت لة نيؤ خؤيانـدا قسـةي  
وةك ئةوةى بيانةويَ شتيَكمان ثيَ بَليَن، يةكيَك لة ئافرةتةكامن بانط كـردو لـيَم ثرسـي ضـيت     
دةويَ؟ قسةيةكي كرد نةمزاني ماناي ضـيية... سـةيريَكي )كامـةران(م كـرد بـؤ ئـةوةي لـة        

 مةسةلةكة تيَبطةم. طوتي: ئةو ذنة بة كوردي دةدوىَ.. ف نة شت و فيسارة شيت دةويَ..
ة شتيَكي مةنتايية هةر يةكةو بة زماني خؤي باخيَويَ، قسـةكردنى هاونيشـتمانييةك   ئةو

بة كوردي نيطةرامن ناكات، ناشيَ ويَناي ئةوة  بكةم ئةوة قةدةةة بكريَ. من ثيَم وايـة ئـةم   
ثيَويسيت بة جؤريَك ريَكخسـتين   -واتا ريَطةدان بة كورد بة زماني خؤيان بدويَن -مةسةلةية

 (.19/10، ليَرةشدا ئةم كارة تؤزيَك ثشووي دةويَ..)هاوضةرخ هةية
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كةوا طريَمانـة دةكـريَ بـة ثيَـى دةسـتووري       -ئةم لؤذيكة ئيكا ئاميَزةي سةرؤكي كؤمار
ثشـتطريييةكي   -توركيا بيَاليةني تيا بيَت لة هةمبةر كيَشة ئةتنيكي و ئايينزاو حيزبييـةكان 

سةبارةت بـة باسـكردنى كيَشـةي كـورد لـة       هيَمادار بوو بوو بؤ بزوتنةوةي رؤشنبرياني تورك
توركيا ض لةسةر ئاسيت جةماوةري يان لةسةرئاسيت ثةرلةماني توركيا  تا دةطاتة دان نان بـة  
مايف كلتووري و ثةرلةماني بة كورد بة ثيَى رؤحي سـةردةم و ئـةو طؤرِانكارييـة سياسـيانةي     

ني، سةدةي ئازادي و دميوكراتي لةسةر نةخشةي ئةم جيهانة ثيَى ناوةتة سةدةي بيست و يةكةم
 و داماَليين تؤزو طةردي رووي كةمايةتية بةنامؤبووةكان، هاتوونةتة ثيَشةوة.

لة ثةرةسةندنيَكي تر لةسةر ئاسيت سياسةتي ناوخؤي توركيـا، سـةراني حيزبـي شـيوعي     
و، لة ( ةوة بةردةوام بو0911نهيَنيي توركيا لة ثا  كاري ذيَرزةميين ئةو حيزبة كة لة ساَلي)

كؤنطرةيةكي رؤذناوانيي ئاشكرايان لة ئةسـتةموولَ طـرآ    0989ي كانووني يةكةمي ساَلي08
دا، برياريان دا بة شيَوةيةكي ئاشكراو لةضوار ضيَوةي بزوتنةوةي ضـةثي توركيـا بضـنة كـؤري     
هةَلبذاردني ئازادةوة و طوتيان: دواي ثةند و وانة وةرطرتن لـة ضـاالكييةكاني رابـردوو، ئيَمـة     

ابةندبووني خؤمان بة شيَوازي دميوكراتي لة كاري سياسي دوور لـة تـريؤرو ضـاوديَرى هـزري     ث
رادةطةيةنني و داوا لة هةموو ئةنداماني خؤمان دةكةين بةرةو يةكريزي و خةباتي دميوكراتي لة 

( . بةآلم دام و دةزطا ئةمنيةكاني رذيَمي 61/0ثيَناو توركيايةكي خؤشطوزةران و بةختةوةر. )
ركيا)ئاور جؤشاؤن( ي سكرتيَري طشيت حيزبي شيوعي يةكطرتووى توركيايـان طلدايـةوة و   تو

داواكاريي طشيت كؤماري دادطاي ئاسايشي دةوَلةت لة ئةستةموولَ دةستيكرد بة ليَثرسينةوة 
لة طةلَ خؤي و)نةرمني جؤشاون( ي خيَزاني كة ئةميشيان ئةندامي ئةو حيزبة بوو كة لة رؤذي 

كؤنطرة رؤذنامةوانييةكةي بةسـت   0989ي كانووني يةكةمي ساَلي 8ريَكةوتي ثينج شةممةي 
و بؤ جارِداني ناوي تازةي حيزب و بوو بة حيزبـي شـيوعي يـةكطرتووي توركيـا و باسـي لـة       

( لة ياساي سزاكاني توركيا ضاالكي حيزبـي  060ضاالكيةكاني خؤشي كرد. وةك زانراوة مادة)
يَى ئةم مادةية حيزبي ناوبراو لةسـةر هـزري سـةروةريي    شيوعي قةدةةة دةكات، ضونكة بة ث

ضينيَكي كؤمةآليةتي ديـاريكراو بةسـةر ضـينةكاني تـري كؤمـةَلطاوة بنيـات نـراوة. بـةآلم         
ــداني كؤنطرةكــةوة   كاربةدةســتاني ئاســايش دوا جــار هــةموو ئةوانــةيان كــة بــة هــؤي طريَ

 (.60/09طلدابوونةوة، بةرَلال كرد)
ى حيزبي شيوعيي توركيا، كاردانةوةي جيا جيـاي هوروذانـد لـة    كؤنطرة رؤذنامةوانييةكة

ــةكانى توركيــا) ــدى رؤذنامةطــةريي حيزب ــة كاتيَكــدا نووســةري 61/09ناوةن ــيين ل ( ، دةب
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رؤذنامةنوو )توةرول ئوزكوك( جةختى لةوة دةكرد كة جارِداني دامةزراندني حيزبي شـيوعي  
هـاودذي لـة توركيـا درووسـت كـرد،       يةكطرتوو لةاليةن شيوعييةكاني توركياوة، رةوشـيَكي 

ضونكة ياسا ريَطة بةم حيزبة نـادات ضـاالكى بنويَنيَـت، كةضـي شـيوعييةكان كؤنطرةيـةكي       
 رؤذنامةنووسي دةبةسنت بؤ جارِداني بة ئاشكرا ضاكى نواندن  .

)سـليَمان دميــرياأل(ى رِابــةرى حيزبــى ريَطــاى راسـت و يــةكيَك لــة ســةرؤكانى ثيَشــووى   
توركيا ثشتطرييي خؤى دةربرِى بؤ دامةزراندنى ئةم حيزبة شيووعيية و طوتى: وةزارةتةكان لة 

ئيَمة اليةنطرى فرةيى دةكةين، لةبةر ئةمة ثيَويستة لةوآ دا فرةحيزبى هةبيَت بؤ راثةرِانـدنى  
ئةم سيستةمة، من خؤم دةطةرِيَم بؤ كةسيَك لةطةَلمدا جياوازبيَت، كةسى جياوازيش لـةرووى  

رضـةند ئـةو كةسـة جيـاوازة لـةرووى هـزرةوة بـةهَيزبيَت، منـيش ضـةندم          هزرةوة ضةثةو هة
لةباردابيَت تيَدةكؤشم بةهيَزمب و شان لة شانى بدةم، لةويَشدا شتيَك نيية لة ثيَش دامةزراندنى 

لة ياسـاى   061و  060حيزبى شيوعيى ئاشكراى توركيا ببيَتة ريَطر، ضونكة هةردوو ماددة 
ة سةر سزادانى ئةوانةى بانطةشة بؤ ملمالنيَى ضينةكان دةكةن و سزاكانى توركيا جةخت دةكةن

 ثيَم واية كاتى ئةوة هاتووة بؤ هةَلوةشاندنةوةى ئةم دوو مادةية..((.
)ئومور قومباراضى(ى بريكارى سةرؤكى فراكسيؤنى حيزبـى دميـوكراتيى سوشياليسـتيى    

ا نييـة بـؤ دامةزرانـدنى    ميللى ئؤثؤزسيؤنيش لة ثةرِلةمان، طوتى: هيض ريَطرييـةك لـةوآ د  
حيزبيَكى شيوعيى ئاشكرا لة توركيا، داوا  دةكةين هةموو ئةو ياسايانة هةَلبوةشـيَنريَنةوة  
كة دةبنة ئاستةنط لةثيَش ئازاديى بـريورِا لـةتوركيا، لـةم اليةنةشـةوة حيزبةكـةمان ثـرِؤذة       

 ياسايةكى داوةتة ثةرلةمان((.
ةآلتداريش ئةوا )خةليل ئوزسؤى(ى يـةك لـة   بة  بة حاَلى حيزبى نيشتمانيى دايكى دةس

ياريدةدةرانى سةرؤكى ئةم حيزبة لةسةر هةمان بابةت ليَدوانى داو طوتى: نة شـيووعييةكان و  
نةحيزبى شيوعيى توركيا كيَشةيةكى ناوخؤييان لةم وآلتـة دروسـت نـةكردووة، ضـونكة ئـةم      

زبة نيشتمانييةكان ماوةتةوة و حيزبة هةميشة لة دةرةوةى بازنةى حيزبة نةتةوةييةكان يان حي
لة ئايندةشدا هةروا دةميَنيَتةوة((. بةآلم )ييلـديرم ئـاقبولوت( سـةرؤكى وةزيـران و رابـةرى      
حيزبى نيشتمانى دايك لةمةرِ بابةتةكةوة طوتى: ))ئةطةر لةوآ دا حاَلةتيَك هةبآ لة رِوانطةى 

و ئةركـة دةثيَضـيَتةوة، هـةموو    ياساوة بة تاوان بذميَردرآ، ئةوا داواكارى طشتيى كؤمارى لة
 كةسيَكيش مافى هةية لةضوارضيَوةى ياسادا مومارةسةى مافى خؤى بكات((.



 191 

هـةردوو   0987ى كـانوونى يةكـةمى سـاَلى    9ثيَشرت كاربةدةستانى ئاسايشى تـورك لـة   
سةركردةى حيزبى شيوعيى نهيَنيى توركيا )حةيدةر قوتلو(ى بةرةطةز كورد و )نيهاد سارةني( 

اتى طةرِانةوةيان لة ئةَلمانياى رِؤذهةآلتـةوة، كـة بارةطـاى حيزبةكـةيانى ليَبـوو، لـة       يان لةك
 فرِؤكةخانةى ئةستةموأل دةستطريكرد.

( دانيشنت دريَذةى كيَشا و لة ميانةياندا هـةردوو  11لة ثا  ضةند دادطاييكردنيَك كة بؤ )
ا هـةتا ئـةو كاتـةى    سةركردةى حيزبـى نـاوبراو برِيـارى مانطرتنيـان لـةخواردن تـا مـردن د       

هةَلدةوةشـيَنيَتةوة كـة بـة طويَرةيـان قةدةةةيـة       061و  060حكوومةتى توركيا مادةكانى 
حيزبى شيوعيى ئاشكرا لة توركيا دامبةزريَت و هةموو هزريَكى سياسـيى تونـدرِؤ  لـة دذى    

ادةى رذيَمى توركيا بة تاوان دةذميَردرآ و بة كؤمؤنيستى تؤمةتبار دةكرآ، داواشييان كرد م
ى دةستوور كة ريَطـرة لـة ثـيَش دامةزرانـدنى حيزبـة ئايينييـةكان بـة هـةمان شـَيوة          001

 هةَلبوةشيَتةوة.
دةسـتثيَكردبوو و كؤمةَلـة و سـةنديكا و     0991ى نيسـانى سـاَلى   7ئةم مانطرتنـة لـة   

 11يةكيَتييةكانى كريَكـاران و رؤذنامةنووسـان و نووسـةرانى ثيَشـكةوتووخوازى توركيـا لـة      
وياليةتةكةى توركيا ثشـتطرييى خؤيـان لةبةرامبـةر دةربـرِى و      71تى توركيا لة كؤى ويالية

داوايان كرد دةسةآلتداران لةو مةسةلةية بكؤَلنـةوة و هـةردوو سـةركردةى حيزبـى شـيوعيى      
 توركيا  لة طرتووخانة ئازاد بكريَن.

ةى )بةيرام جـةذن(  وةزيرى دادى توركيا سةبارةت بةم مةسةلةية لة ليَدوانيَكيدا بؤ رِؤذنام
، طوتى: ))حكوومةت بةجيددى دةيةوآ برِوانيَتـة هـةمواركردن يـان    0991ى نيسانى 10لة 

هةَلوةشاندنةوةى ئةو ماددانة بة جؤريَكى وا هـةموو بريوبـاوةرِ و تيؤرييـةك، ئـازاديى كـارو      
 (.61/0ريَكخستنيان بؤ برِةخسيَت)

لة ئةنكةرة برِيـارى بـةردانى بـؤ    يشدا، دادطاى ئاسايشى دةوَلةت  0991ى مايسى 6لة 
هةردوو سةركردةى حيزبـى شـيوعيى يـةكطرتووى توركيـا دةركـرد، لـة برِطـةكانى حـوكمى         
بةردانةكةدا هاتبوو: ))لةبةر ئةوةى هزرو بريورِا بة ئامرازيَك دانانريَن بؤ تاوان و هةموو حيزبة 

اى سزاكانى توركيا(ى لة )ياس 001و  061و  060سياسييةكانيش لةطةأل ئةوةدان مادةكانى 
تايبةت بة قةدةةةكردنى ضاالكيى توندرؤ، هةَلبوةشيَنريَتةوةو بة كردنى بـؤ جيَبـةجآ كردنـى    

 (.66/09ئةو بابةتة دةستيثيَكردووة، بؤية برِيارماندا هةردوو تؤمةتبار بةرِةَل  بكريَن)
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بؤ سةربةخؤييبوونى  ئةم برِيارة بة سةركةوتنيَك دانرا بؤ دادوةريى توركيا و بةَلطةيةك بوو
دادوةريى لةم وآلتة و ريَزطرتنى لة دميوكراتى. بـة جـارِدانى ئاشـكرابوونى حيزبـى شـيوعيى      

حيزب، كة ئةوانيش بريتى بوون  08توركيا ، ذمارةى حيزبة سياسييةكان لة توركيا طةيشتة 
 لةم حيزبانةى الى خوارةوة:

 تيى ييلديرم ئاقبولوت.ـ حيزبى نيشتمانى دايك )موحافيزكار( بة سةركرداية0
 ـ حيزبى دميوكراتى سوشياليستيى ميللى بةسةركردايةتيى ئةردال ئينونؤ.1
 ـ حيزبى ريَطاى راست )راسرتِةو( بة سةركردايةتيى سليَمان دميرياأل.1
ـ حيزبى كؤششى سوشياليستيى ضة  )حيزبيَكى كوردى بوو( بـة سـةرؤكايةتى ئايـدن    6

 كووهةن طورطان.
 نةتةوةيى )راسرتِةوى نةتةوة ثةرست( بة سةرؤكايةتى ئةرسةالن توركيش.ـ حيزبى كارى 0
 ـ حيزبى روفاهييةت )ئيسالمى بوو( بةسةرؤكايةتى نةمجةدين ئةربةكان.0
 ـ حيزبى ضةثى دميوكراتى بة سةرؤكايةتيى بؤَلةند ئةجةويدا.7
 ـ حيزبى طةل )ضةثرِةو( بة سةرؤكايةتيى سةالحةدين بنطول.8
 )ضة  و ذينطةيى( بة سةرؤكايةتيى جةمال ئارتوك. ـ حيزبى ذيارى9
ـ حيزبى كارى دميوكراتى )حيزبيَكى ضةثرِةو و كوردى( بـوو بـة سـةرؤكايةتيى يةشـار     01
 قايا.

 ـ حيزبى بوذانةوةى نوآ )ئايينى(.00
 ـ حيزبى ئابووريى كشتوكاَليى شارستانى بايةخى بة ثاراستنى ئاذةأل دةدا.01
 اديكاَلى )حيزبيَكى ليربِاَلى بوو(.ـ حيزبى دميوكراتيى ر01
 ـ حيزبى دميوكراتيى ناوةندى )ليربِاَلى بوو(.06
 ـ حيزبى زانست )ئايينى ليربِاَلى(.00
 ـ حيزبى ئةنادؤَلى طةورة )موحافيزكار(.00
 ـ حيزبى شيوعيى يةكطرتووى توركيا.07
توركيادا، وةىلَ لة ـ ثارتى كريَكارانى كوردستان، ئةم حيزبة دان نانيَت بة حكوومةتى 08
( وياليـةتى توركيـادا و هـةوادار و    11وياليةتةكةى توركيا دةسـتى دةرِوا بةسـةر )   71كؤى 

اليةنطرانى لة شارة طةورةكانى توركيادا هـةن. عةبـدوَل  ئؤجـةالن سـةركردايةتى دةكـات و      
 حيزبيَكى سوشياليستية و ثيَرِةوى ئايديؤلؤذياى ماركسيزم ـ ماويزم دةكات.
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هةَلبذاردنى حيزبى نيشتمانى دايك بةرِيَوةضوو،  0990ئاخر و ئؤخرى نيسانى ساَلى كة لة 
)مةسعوود يةملاز(ى وةزيرى دةرةوةى ثيَشووتر و كةسيَك لة جةمسةرةكانى حيزبى نيشـتمانى  

ى 11دايك، بووة سةرؤكى حيزب، لـة ثاشـان برِيـاردرا وادةى هةَلبـذاردنى طشـتى بـؤ رؤذى       
حيزبـة   08ثيَش خبريَت، بةمة  ريزبةنديى سياسى لة نيَـوان   0990تشرينى يةكةمى ساَلى 

توركييةكة دةستيثيَكرد بؤ كؤكردنةوةى ريزةكانيان لة ثيَطةى هيَـز و دةسـةآلتى سياسـييةوة    
بةرةو هةَلبذاردنى داهاتوو، ئةوة بوو حيزبة بضووكةكان بةتايبةت ئةو حيزبانةى لة ئةجنومةنى 

نةرايةتيى ثةرلةمانيان نيية، ضونكة ذمارةى نويَنةرةكانيان لـة  نيشتمانيى طةورةى توركيا نويَ
( كةمرتة، لةنيَو خؤياندا يةكيان طرت و ضةند حيزبيَكى تازةيان دروست كرد، بةآلم حيزبة 01)

( حيزبـة  0سياسيية طةورةكان ثيطةكانى ثيَشـووى خؤيانيـان ثاراسـت، بـةو جـؤرة  ئـةم )      
 بذاردنةوة:سياسييانةى الى خوارةوة دةضنة ناو هةَل

 بة سةرؤكايةتيى مةسعوود يةملاز. ANAPـ حيزبى نيشتمانى دايك 0
 بة سةرؤكايةتيى ئةردال ئينونؤ. SHPـ حيزبى دميوكراتيى سوشياليستيى ميللى 1
 بة سةرؤكايةتيى سليَمان دميرياأل. DYPـ حيزبى ريَطاى راست 1
 بة سةرؤكايةتيى نةمجةدين ئةربةكان. RPـ حيزبى روفاهييةت 6
 بة سةرؤكايةتيى بوَلةند ئةجةويد. DSPـ حيزبى دميوكراتيى ضة  0
 بة سةرؤكايةتيى دوةو بريجنيك. SPـ حيزبى سوشياليست 0

ــت كــة نووســةر و    ــى سوشياليســت بيَ ــة، حيزب ــة نويَيان ــةو حيزب ــارترينى ئ رةنطــة، دي
ى رؤذنامةنووسى كوردى ثيَشـكةوتووخواز دوةؤبريجنيـك سـةرؤكايةتيى دةكـات و بـة واريسـ      

هةموو هيَزة ضة  و ثيَشكةوتووخوازةكانى توركيـا بيَجطـة لـة شـيوعييةكان دةذميَـردرآ و      
 رؤشنبريانى كورديش ريَذةيةكى باشيان لة ناويدا ثيَكهيَناوة.

ضاوديَرانى سياسى ثيَشبينيان كرد كة ئةم حيزبة ريَذةيةك كورسى لـة ثةرَلـةمانى توركيـا    
ةى: )ريَزطرتن لة مافى مـرؤظ بـؤ هاونيشـتمانى و    بةدةست بيَنآ، بةتايبةت ثا  ئةوةى درو

رةخساندنى كار بؤ هةموو بيَكاران(ى هةَلطرت، بةمة  رةنطة بـة هاوكـارى لةطـةأل حيزبـة     
ئؤثؤزسيؤنةكان بتوانيَت لة خوىل داهاتووى ثةرلةمانى توركيا كيَشةى كورد خباتة بـةر بـا .   

مةكانى وايان نةكرد كيَشةكة ضارةسةر بكرآ بةآلم بة ئةجنامطةياندنى ئةم هةَلبذاردنةو دةرةجنا
يان تة  و تؤزى لةسةر ال بربآ ياخود هيض نةبآ لة ثةرلـةمان طفتوطؤيـةكى لةسـةر بكـرآ،     

 ضونكة هةوَلى ضارةسةركردنى كيَشةى كورد تةنها بة دوو ريَطا دةبيَت:.
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ووديَكى ـ بةرِيَطاى برِواهيَنانى سةرانى سوثاى تورك كة ريَطةضارةى سـةربازى هـيض سـ   0
 نيية.
 ـ بةرِيَطاى ئةو فشارانةى ئةجنومةنى ئةوروثى دةياخنةنة سةر حكوومةتى توركيا.1

( 00رووي دا، سـةركةوتنى )  0990بةآلم ئةو كتـو ثرِييـةى لـة هةَلبذاردنـةكانى سـاَلى      
نوَينةرى كورد بوو كـة لةسـةر ليسـتى ثـارتى كـارى دميـوكراتى و لـة ضوارضـَيوةى حيزبـى          

اليستى ضوونة هةَلبذاردنةوة. وةىلَ ثيَداطرتنى )لةيال زانا(ى نويَنـةرى كـورد   دميوكراتيى سوشي
لةسةر خويَندنى سويَندة دةستوورييةكةى لة ثةرلةمان بة زمانى كوردى لة برى زمانى توركى، 
بووة هؤى جيابوونةوةى نويَنةرة كوردةكان لـة حيزبـى دميـوكراتى سوشياليسـتى بـؤ دووبـارة       

يان لة ثةرلةمان.. لة سؤنطةى ئةمةشدا نويَنةرةكانيان بةوة تؤمةتباركران ثيَكهيَنانى حيزبةكة
كة لة رووى سياسييةوة بة فيتى ثارتى كريَكارانى كوردسـتانى قةدةةـةكراو رةفتـار دةكـةن،     
دواى ئةمة  حةسانةتى ثةرلةمانييان ىلَ سةندرايةوة و طريان و ثاشان درانة دادطاى ئاسايشى 

سـاأل حـوكمى بةنـدكردنى     00 – 0هةر يةكةو بـؤ مـاوةى    0996َلى دةوَلةت و دادطا لة سا
 بةسةرياندا سةثاند، سةرةرِاى داخستنى ثارتى كارى دميوكراتيش.

لةسـةر   0990( كورسييةى حيزبى كارى دميوكراتى لـة هةَلبذاردنـةكانى سـاَلى    00ئةو )
ايبةت بةخؤيان لـة  ناوضةى باشوورى رؤذهةآلتى توركيا بردييةوة، هانى كوردى دا حيزبيَكى ت

بةناوى ثارتى دميوكراتيى ميللى دامبةزريَنن، ئةم حيزبة نةضووة هةَلبذاردنـةكانى   0990ساَلى 
(ةوة، بةَلكو لة دواى داخستنى ثارتى كارى دميوكراتى، سـةرقاَلى ثرِكردنـةوةى   0990ساَلى )

ةآلم نةيتوانى لة ، ب0999بؤشايية سياسييةكةى بوو وةك ريَخؤشكردنيَك بؤ هةَلبذاردنى ساَلى 
%(ى ثةرلةمانيى دةربازبيَت، ئةطةرضى تـوانيى سـةرؤكايةتيى شـارةوانييةكانى:    01بازطةى )

 دياربةكر و موو  و وان و تؤجنلى و ضةندين شارؤضكة و ناحييةى تر وةدةست بيَنآ.
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 باسى سَييةم

 هةوَلى زةمينة خؤشكردن بؤ ضارةسةركردنى كَيشةى كورد
 

بةدوا لةسةر ئاستى هيَزة كاريطةرييـة رةمسييـةكانى    0991ة ساَلى كيَشةى طةىل كورد ل
سةر طؤرِةثانى توركيا بةرة بةرة بةرةو بةكاربردنى توندوتيذى و زةبر و زةنط بـةرِيَوة دةضـوو،   
ئةو هيَزة رةمسييانةى تورك وا بةدةركةوتن وةك بَليَى نايانةوآ بةريَطايةكى سياسـى كيَشـةكة   

دا هيَزة سياسييةكانى ئـةم وآلتـة فشـارةكانيان لـةدذى حكوومـةت      ضارةسةر بكةن، لةكاتيَك
ثةرةثيَدا بةريَطةى بةرهةَلستكارييان لة هةنطاوة سةربازييةكانى حكوومةت دذى بزووتنـةوةى  
طةىل كورد كة ئةميشيان )واتة: بزووتنةوةكة( ثةرةى بة ضاالكييةكانى دا بةشـيَوةيةك بوونـة   

ةراسـيؤنة سـةربازييةكانى دةوَلـةت مةبةسـتمان لـة هيَـزة       جؤريَك لة تؤَلةسةندنةةو دذى ئؤث
 كاريطةرييةكانى سةر طؤرِةثانى توركيا:

 ـ سوثاى تورك: توكى هاوسةنطيى سياسى لة توركيا.0
ـ حكوومةتى توركياى خاوةن زؤرينةى ثةرلةمانى لة ناو ئةجنومةنى نيشتمانيى طةورةى 1
 توركيا.
زآ بيَاليةن بيَت بةو سيفةتةى لةسةرةوةى حيزبة ـ سةرؤكى كؤمارى توركيا، كةوا دةخوا1

سياسييةكانة، تاوةكو بتوانآ بةشيَوةيةكى ورد و بابةتيانة هاوسـةنطيى لـةنيَوان كيَشـةكاندا    
بكات... دةبينني )نةجيب تورومتاى(ى سوثاساالرى توركيا بة بؤنةى ساَلى تـازةوة ثـةياميَك   

اتة سةر زةروورةتـى بـة ئةجنامطةيانـدنى    ئاراستةى جةندرمةى تورك دةكات تيادا جةخت دةك
ئؤثةراسيؤنى سةربازيى ضرِوثِر لـة ناوضـةى رؤذهـةآلت و باشـوورى رؤذهـةآلتى توركيـا لـةو        
ناوضانةى بنكة سةختةكانى ثارتى كريَكـارانى كوردسـتانيان طرتؤتـةخؤ بـة ئامـاجنى تيَـك و       

ةيامةكةيـدا كـة ئاراسـتةى    ثيَكدانيان و ثووضةَلكردنةوةى ثالنةكانى تريؤريستانى كورد، لة ث
موشري )حيكمةت كوطال(ى سةركردةى جةندرمة و ئاسـايش لـة ناوضـةكة كـردووة، دةَليَـت:      
ثيَويستة ئؤثةراسيؤنة سةربازييةكان ثةرةيان ثآ بدرآ لـة دذى ثـارتى كريَكـارانى كـورد لـة      

ئـةيلووىل   مانطةكانى زستان بة شيَوةيةك كاريطةرتر بن لةو ئؤثةراسيؤنة سةربازييانةى كة لة
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( تريؤيسـتى كـورد دةكـوذريَن يـان خؤيـان      10( ئةجنام دران، نةخوازة رؤذانة )0989ساَلى )
 (.60/0دةدةنة دةست هيَزةكانى جةندرمةوة(( )

دةسـتيثيَكرد،   0991ى ئادارى ساَلى 0كاتيَك هةَلمةتى زستانةى سةربازى لة ريَكةوتنى 
( هاوآلتيى كورد لة هةوادارانى بزوتنةوةى 11هيَزةكانى جةندرمة و ئاسايشى تورك توانييان )
( جةنطاوةرى ديكةى بزوتنةوةكةشـيان لـة   11ثارتى كريَكارانى كوردستان دةستطري بكةن و )

( هـاوآلتى لـة قـةزاى )بـالو( و هةمووشـيان لـة       9)عةزيز( كوشت بـة تؤمـةتى كوشـتنى )   
 شةرِظانانى ثارتى كريَكارانى كوردستان و بريتى بوون لة:

عةىل رةزا ئؤةَلو )كورِى نويَنةرى شارى عةزيز لةسةر ليستى حيزبـى ريَطـاى    ـ حمةمةد0
 راست(.
 ـ عةىل قةراتابان موختارى طوندى ضتورجتيك.1
 ـ عةىل بايرةق و حةسةن قليج، كة هةردووكيان مامؤستاى قوتاخبانةى سةرةتايى بوون.1
 لة يوةونبيلك.ـ حمةمةد عةىل ئاران، كارطوزار)فةرا (ة قوتاخبانةى سةرةتايى 6
 ( هاوآلتى جوتيارى طوندةكانى دةوروبةر.00ـ ئةو دوايشيان بريتى بوون لة )0

( كةسـيان لـة   09لة شارى )ئةنكةرة( ، دةزطاكانى ئاسايش و ثؤليسى سياسى تـورك ) 
ئةندامانى ثارتى كريَكارانى كوردستان دةستطريكرد، بة تؤمةتى هةوَلـدانيان بـؤ ثةيـداكردنى    

مى نوآ لةنيَو ضينى قوتابيان و كريَكـاران بـة ئامـاجنى راكيَشـانيان بـؤ نـاو       اليةنطر و ئةندا
(. دةسةآلتدارانى ثاريَزطاى حـوكمى عـورفيش   67/09ريزةكانى ثارتى كريَكارانى كوردستان )

( هاوآلتيان لة طوندةكانى ثاريَزطاى هةكارى طلدابوونـةوة بـة تؤمـةتى هاوكاريكردنيـان     67)
كوردستان و ثيَشكةشكردنى كؤمةك و يارمةتى بؤ بزوتنـةوةى كـورد    لةطةأل ثارتى كريَكارانى

(. لةاليةكى تريشةوة، ثؤليسى سياسى لة شارى ئةستةمووأل و ثا  زانيارييةكى ورد 68/00)
( كةسيان دةستطريكرد، طومانى ئةوةيان ىلَ كرا كادريان كؤكردؤتةوة 0لةاليةن هةواَلطرييةوة )

 (.69/09انى كوردستان )بؤ ناو ريزةكانى ثارتى كريَكار
ئةطةر ضاويَك بطيَرِين بةناو ليستى ئةوانـةى هاوكـاريى ثـارتى كريَكـارانى كوردسـتانيان      
كردووة، ياخود هاتوونةتة ريَزى بزووتنةوةكـةوة، دةبيـنني طوزارشـت لةهـةموو ضـني و تويَـذة       

و جوتيـارى  جياجياكانى طةىل كورد دةكةن: دةوَلةمةند و هةذار، كـورِى نويَنـةرى ثةرلـةمان    
سادة و هةذار... ئةمة  باشرتين بةَلطةية بؤ جةماوةريَتيى ثـارتى كريَكـارانى كوردسـتان و    
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كؤكردنةوةى هةموو ضينةكانى طةىل كورد لة دةورى خؤي، بةشيَوةك ئةم بزوتنةوةية وايليَهات  
 لة ئارماجنةكانى جةماوةرى كورد و خواست و ئاواتةكانيان بةرجةستة بيَت.

دةرةجنامى درويَنةى هةَلمةتى زستانةى هيَزةكانى تورك كة لـة مـاوةى نيَـوان    جا، ئةطةر 
( كـوذراوى لـةناو   001تاوةكو نيسانى هةمان ساأل بةردةوام بوو ) 0991(ى ئادارى ساَلى 0)

بزوتنةوةى ثارتى كريَكارانى كوردستانى لـة وياليةتـةكانى )مـاردين و دياربـةكر و سـعرد(ى      
ةوا ذمارةى كوذراوةكانى هيَزةكانى جةندرمـة و ئاسايشـى تـورك و    (، ئ60/0ليَكةوتبيَتةوة )

 PKKثاريَزطارانى طوندةكان لة عةشايةرى كوردى ئاَلاة لةطويَى تورك، لةذمارةى قوربانيانى 
كةمرت نةبوو، ضونكة ثارتى كريَكارانى كوردستانيش لةاليةن خؤيةوة ضاالكى و ثةالمارة تؤَلة 

و ثـارَيزةرانى طونـدةكان ضـرِو خةسـترت كـردةوة. بـة منوونـة         ئةستيَنةكانى لة دذى جةندرمـة 
( فةرمانبـةرى دةزطـاى   9طةرِياليةكى ثارتى كريَكارانى كوردستان كة بة تؤمةتى كوشـتنى ) 

، لةاليـةن هيَزةكـانى ئاسايشـى توركيـاوة دةسـتطريكرابوو،      11/6/0991)رةز(ى توركى لة 
ر لة هةظاآلمنان كـة لـة مـاردين و نةسـيبني     جةنطاوة 01طوتى: )ئيَمة ئةم كارةمان لة تؤَلةى 

بةدةستى دةسةآلتدارانى ئاسايشى تورك و ثاريَزطارانى طوندةكان كوذران، بـة ئـةجنام طةيانـد،    
ئيَمة مرؤظى بيطونا  و كريَكار ناكوذين، بةَلكو ئةوانة دةكوذين كة دةيانةوآ لةناومان ببةن(( 

(01/0.) 
كؤمـةَليَك لـة طـةرِيالكانى     0991نى سـاَلى  نيسـا  10لةساتة وةختيَكى درةنطى شةوى 

ثارتى كريَكارانى كوردستان، توانييـان بارةطـاى ثارَيزطـارانى طونـدةكان لـة ئـاوايى )قـايى(        
( و موختـارى ئـاوايى )دوكـؤن    00/09( تفةنط )07كؤنرتؤأل بكةن و دةستيان طرت بةسةر )

ك و كورِةكةيةوة بكوذن، لةبةر يوردو(ى سةر بة قةزاى )ئاروخ( لة وياليةتى سعرد بةخؤى و باو
 (.10/0ئةوةى ضاوساةى جةندرمة بوون لة ناوضةكةدا )

( كةسيان لة 0( سةعاتيشدا شةرِظانانى ثارتى كريَكارانى كوردستان )16لة ماوةى تةنها )
ثاريَزطارانى طوندةكانى سةر بةهيَزةكانى توركيان لة وياليةتةكانى: هةكارى و قار  و سـعرد،  

. ئــةو شــةمةندةفةرة بارهةَلطرةشــيان دايــة بــةر ريَذنــةى طوللــة كــة لــة (01/09كوشــت )
)عةزيز(ةوة بةرةو )بدليس( دةرِؤيشت و توانييان شوفيَرى شـةمةندةفةرةكة و ياريدةدةرةكـةى   
بكوذن، ثاشانيش ئاطريان لة ذمارةيةك لة فارطؤنةكانى شةمةندةفةرةكة بـةردا، لـة كاتـذميَر    

يشدا ويسـتيان ئـةو شـةمةندةفةرةى كـة لـة       0991ى ى نيسانى ساَل01(ى شةوى 01.11)
)تاتوان(ةوة روويكردبووة شارى )عةزيز( رابطرن، بةآلم نةوةستا، بؤية تةقةيان لة شـؤفيَرةكةى  
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ــوانيى    ــاذؤت و ت ــدةدةرى شــوفيَرةكة شــةمةندةفةرى ئ كــرد و دةســتبةجآ مــرد، وةىلَ ياري
رشيان بردة سةر ويَستطةى بةنزينى (. دوو ضةكداريش هي006/0َبيطةييَنيَتة ويَستطةكةى تر )

وياليةتى ئايدين لة ناوضةى باشوورى رؤذهةآلتى ئةنادؤأل و ثاسةوانى ويَستطةكةيان كوشـت و  
يةكيَكى ديكةشيان بريندار كرد، بريندارةكـة رةوانـةى خةسـتةخانة كـراو لـةوآ طـوتى: دوو       

تانني و ئةو ثاسةوانةمان لـة  ضةكدارةكة طوتيان ئيَمة لة جةنطاوةرانى ثارتى كريَكارانى كوردس
تؤَلةى كوشتنى براكامنان لة باشوورى رؤذهةآلتى ئةنادؤأل و لة تؤَلةى ئةو هةَلمةتة لةناوبردنةى 

 (.00/00حكوومةت لة دذى كورد مومارةسةى دةكات، كوشت )
حكوومةتى توركيا، بةنيازى كؤنرتؤَلكردنى شةرِطاكانى ثارتى كريَكارانى كوردسـتان، دوو  

 ويَنى ئيدارى طرتةبةر.رآ و ش
(ةوة، هةردوو قةزاى )شريناك و بامتـان(ى كـردة دوو   0991ى مايسى ساَلى )1يةكةم/ لة 

ثاريَزطاى تازةى سةر بة ثاريَزطاى حوكمة عورفييةكان، بةمة  ذمارةى ثاريَزطاكـانى توركيـا   
ثاريَزطـا و   (8( ثاريَزطا، ئةو ثاريَزطايانة  حوكمى عـورفى دةيانطريَتـةوة بوونـة )   71بووة )

مةَلبةندى حوكمة عورفييةكانيش لة دياربةكرةوة طواسرتايةوة بةرةو شارى )بامتان(ى سةنتةرى 
 (:00/09ثاريَزطا تازةكة، لةبةر ئةم هؤيانةى الى ثايني )

ـ بامتان فرِؤكةخانةى سةربازى تيَداية، لةبةر ئةمة فرِؤكة كؤثتةرة جةنطييةكانى بومـاو  0
ن بؤ ليَدانى بنكة و جم و جووَلةكانى طةريَالكانى ثـارتى كريَكـارانى   كوركى دةكرآ ليَوةى بفرِ

 كوردستان.
( هـةزار لـةو هَيـزة جةندرمانـةى كـة فةرمانـدةى ليـوا        01ـ لةم ثاريَزطايةدا دةكرآ )1

حيكمــةت كوكســال ســةركردايةتيان دةكــات حبةويَنــةوة، بــؤ ئــةوةى لــة ناوةنــدى برِيــارى  
 ثاريَزطاى حوكمة عورفييةكانةوة نزيك بن. سةركردايةتيى هيَزة ضةكدارةكانى

ـ بامتان زؤر نزيكة لة ناوضةى ئؤثةراسـيؤنة سـةربازييةكانى دذ بـة شـةرِكةرانى ثـارتى      1
 كريَكارانى كوردستان و لة سنوورةكانى هةريةك لة ئيَران و عيَراقيشةوة نزيكة.

ى نائاسايى دةبةخشنة دووةم/ دةركردنى برِيارطةليَكى ئيدارى هيَزى ياسايان هةن، دةسةآلت
ثاريَزطارى ثاريَزطاى حوكمة عورفييةكان بةشيَوةيةكى وا هةردوو دةسةآلتى جآ بـةجيَكارى و  

( وياليةتةى حـوكمى عـورفى دةيانطريَتـةوة، لـةذيَر دةسـتيدان، تةنانـةت       08دادوةرى لةو )
سـةآلتيَكى  رؤذنامةكانى توركيا ناوبراويان بة )سوثةر ثاريَزطـار( نـاوبرد، ضـونكة هـةموو دة    

)سانسؤرو ثشكنني و طواسـتنةوة و راطواسـنت(ى لةضوارضـيَوةى ثاريَزطاكـة و لةدةرةوةيشـيدا      
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( كـة دةقةكـةى بـةم    601( لة برِيارى ئيدارى ذمارة )6بةالوة بوو بةثيَى برِطة )ك( لة مادة )
ة جؤرةية: )ثاريَزطار مافى هةية داوا بكات بة طواسـتنةوةى ئـةو فةرمانبةرانـةى بوونيـان لـ     

كارةكانيان مةترسيية بؤ سةر ئاسايش و سيستمى طشتى لةو وياليةتانـةى ناوضـةى حـوكمى    
عــورفى دةيانطريَتــةوة، لــة وياليةتيَكــةوة بــؤ وياليــةتيَكى تــر يــان بــؤ دةرةوةى ناوضــةكة 
بةشيَوةيةكى كاتى يان هةميشةيى و ثيَويستة لةسةر دةزطاكانى ثيَوةنديـدار دةسـتبةجآ ئـةم    

 كةن(.داواية جآ بةجآ ب
( لـة برِيـارى ئيـداريى نـاوبراو جـةخت دةكاتـة سـةر        0ئةمة لة كاتيَكدا دةقى مـاددة ) 

كة تايبـةتن بـؤ    PCM)ثيَكهيَنانى دادطايانى تايبةت بة ناوى دادطاكانى ئاسايشى دةوَلةت 
تةماشاكردنى ئةو كيَشانةى لة ناوضةى حوكمة عورفييةكان و ناوضةكانى تر هـةن و ثاريَزطـار   

ن دادةنيَت بؤ سةر ئاسايش و سيستمى طشتى، تةنانةت ئةطـةر ئـةو كيَشـانة لـة     بةمةترسييا
 (.07/09دةرةوةى ناوضةى حوكمة عورفييةكانيش رووياندابيَت()

(ى دةركرد، بةطويَرةى 616ئةجنوومةنى وةزيرانى توركيا  لةاليةن خؤيةوة برِيارى ذمارة )
هـةمواركرد و مـاددة هةمواركراوةكـة    (ى 601(ى برِيارى )6برِيارةكة، برطة )ك( لة مادةى )

دةسةآلتى داية ناوضةى حوكمى عورفى بة )مافى سزادانى ئةو تـاك و كؤمةآلنـةى ثشـتطريى    
يان يارمةتيى يان داَلدةى شةرِكةرانى ثارتى كريَكارانى كوردستان دةدةن: بة راطواسـتنيان لـة   

حـوكمى عـورفى يـان بـةرةو      ناوضةكانيانةوة بةرةو وياليةتةكانى تر لة ثاريَزطاكـانى ناوضـةى  
 دةرةوةى ئةو ناوضةية بةثيَى بةرذةوةنديى ئاسايش و سيستمى طشتى.

(يشة، ئةوا مافى داية دةست ثاريَزطارى ناوضةى حوكمى عورفى بـة: داواى  610هةرضى برِيارى )
لـة  طواستنةوةى ئةو حاكم و دادوةر و داواكارة طشتى و ثياوة ئيدارى و سةركردة تيثـة سـةربازييانةى   

ناوضةكةدان جطة لة جةندرمة، بةرة و ئةو شويَنانةى خؤى ديـارى دةكـات لـة ثاريَزطاكـانى ناوضـةى      
حوكمى عورفى يان لة دةرةوةى بة ثيَى بةرذةوةنـديى طشـتى ض بةشـيَوةى كـاتى يـان هةميشـةيى و       

 (.80/0ثيَويستة لةسةر دةزطا ثيَوةنديدارةكان دةسبةجآ ئةم داواية جآ بةجآ بكةن )
لةاليــةن حكوومةتــةوة بــة  610و  616نــى هــةردوو برِيــارى كــارطيَرِيي ذمــارة دةركرد

ى تايبـةت بـة دامةزرانـدنى ثاريَزطـاى ناوضـةى حـوكمى        601هةمواركردنى برِيارى ذمارة 
عورفى، كاردانةوةى تونديان لة ناوةندة سياسى و رؤشنبريى و كؤمةآليةتييـةكان لـة توركيـا    

ان وابوو حكوومةت بةم دوو برِيارةى زةبريَـك لـة دميـوكراتى لـة     ليَكةوتةوة، ئةم ناوةندانة ثيَي
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توركيا دةوةشَينآ و لةهزرى دةوَلـةتى ياسـا ثاشةكشـة دةكـات و لـة دةقـةكانى دةسـتوورى        
 توركيا  الدةدات.

ئؤثؤزسيؤنى توركيا  لةمـةِر ئـةم بابةتـةوة خـؤى كرِكـرد يـاخود طـوتى ئـةو برِيارانـة          
 ةرثيَضى دةستوورى.سةرثيَضييةكى ياسايية، نةوةك س

بةآلم سةرؤكى حكوومةت ييلديرم ئاقبولوت ئةم تؤمةتانةى رةتكردةوة و تاكيدى كرد كـة  
ئةو رآ و شويَنانةى حكوومةت طرتنيةبةر هةمووى لةو ياسا حوكمة عورفييةدا هةن كـة لـة   

برِيارى لةسةر دراوة، و ئيَمة هةر بةضـةك بةرثةرضـى ضـةك دةدةينـةوة و لـة و       0981ساَلى 
رِيارانةى خؤيشمان كة لة بارةى ناوضةى باشوورى رؤذهةآلت ى ئةنادؤَلةوة داومانة، ثاشـطةز  ب

 (.09/0نابينةوة، )
( 08ليَرةشدا وةك نارِةزايى دةربرِينيَك بةرامبـةر بـة برِيـارة ئيدارييـةكانى حكوومـةت )     

ئـاكينى ديكمـةن   نويَنةرى كوردى بيَاليةن بةر لةوةى حيزبةكةيان دامبةزريَنن، لة نيَويانيشـدا  
نويَنةرى حيزبى دميوكراتيى سوشياليستيى ميللى بوو لة بينايةى ثةرلةمان سةر لـة بـةيانيى   

ثةناطريييةكيان راطةياند و تا سةر لةبةيانى رؤذى دواتـر بـةردةوام    0991ى نيسانى 09رؤذى 
( خبريَتة ثيَش 601بوو و بةياننامةيةكيان ب وكردةوة تيادا داوايانكرد برِيارى ئيداريى ذمارة )

ئةجنومةنى نيشتمانيى طةورةى توركيا بؤ تاوتويَكردن و برِيار لةسـةردانى و طوتيـان: كاتيَـك    
حكوومةت بة بيانووى قةآلضؤكردنى تريؤر لة ناوضةى باشوورى رؤذهـةآلتى ئـةنادؤأل، ياسـاى    

وو ثيَكـةوة  ( دادةرِيَذآ ، ئةوة بةمة دةيةوآ دةستوور و ثةرلةمان هـةرد 61كارطيَرِيى ذمارة )
يةكبخات و بةم كارةشى هـةوأل دةدا بـؤ لـة نـاوبردنى ئـازاديى رؤذنامةطـةرى و رادةربـرِين،        

 0981ى ئةيلووىل ساَلى 01سةرةرِاى هةَلثةساردنى ئةو دميوكراتيية رواَلةتييةى كة كودةتاى 
تاييةكى هيَناية كايةوة، ئةوة  الدانة لة ثرةنسيثى سةروةريى طةل لة كاتيَكدا طةل داواى ثان

 (.01/0زيَدةتر لة دميوكراتى و ئازادىء ئاشتيى كؤمةآليةتى دةكات )
( 10لةاليةكى ديكةشةوة، نويَنةرة كوردةكانى ناو حيزبى نيشتمانى دايك كة ذمارةيـان ) 

نويَنةربوو، هةرِةشةى كشانةوةيان لة حيزبى دةسةآلتداركرد لة حاَليَكدا ئةو برِيارة ئيدارييانةى 
ان هةن، هةَلنةوةشيَنريَنةوة، بةرِيَز )كةمال بريلك( نويَنةرى سعرد و وتةبيَذى كة حوكمى ياساي

فراكسيؤنى رؤذهةآلت، طوتى: )ئيَمة داواى سيستميَك دةكةين خزمةتى طةل بكات لة ناوضةى 
رؤذهةآلت و بةدةنطى داخوازييةكانيةوة بيَت و بةرهةَلستيى لةو برِيارة كارطيَرِييانة ناكةين كة 

ئاماجنى بةرهةَلستكارى دةرضوونة. ضونكة ئيَمـة داخـوازيى عاديالنـة و زةرووريـى      تةنها بة
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خؤمان هةن، جا ئةطةر ئةو داخوازييانة جـآ بـةجآ نـةكريَن، ئـةوا ئَيمـة  لةبـةر ويسـتء        
ئارةزووى طةل دةست لةكار دةكيَشينةوة، ضونكة سانسور هةواَلة نارِاستةكان قةبةتر دةكات و 

ةبيَت و وادةكات رووداوة ناواقيعييةكان وةك بَليَى لة واقيعدا رووياندابآ، ثرِوثاطةندة  زياتر د
 (.01/09هةرضى راطواستنيشة، ئةوة ريَطة ضارةى ماقووأل نيية بؤ كيَشةى ناوضةكة( )

ئةمة وةهاو لةواليشةوة، هةردوو نويَنةر: نورةدين يةملاز نويَنـةرى دياربـةكر و حميَـدين موتلـو     
رةت بةم مةسةلةية سةردانى تورطوت ئوزاليان لـة كؤشـكى كؤمـارى كـرد و     نويَنةرى بدليس سةبا

ديدارةكةيان لةطةأل سةرؤكدا دوو كاتذميَرى خاياند و دوا بـةدواى سـةردانةكةيان، هـةردوو نويَنـةر     
دَلنيايى خؤيان راطةياند لةهةمبةر قسةكانى سةرؤكى كؤمـار لـةبارةى ثراكتيزةنـةكردنى سانسـؤر     

و رانةطواستنى هاوآلتيان لة ناوضةى رؤذهةآلت، ضونكة سةرؤكى كؤمار وةك  لةسةر رؤذنامةنووسى
هاونيشتمانى جياوازيى ناكات لةنيَوان كورد و تورك و ئةم قسانةيان طةياندة هةظاَلة ثـةناطريةكانيان  

 (.01/09لة ثةرلةمان، ئةوانيش لةسةر ئةم قسانة كؤتاييان بة ثةناطريييةكةيان هيَنا )
سةنديكاى طةورة بة سةنديكاى رؤذنامةنووسانيشـةوة، رةتيـانكردةوة    (00جطة لةوة  )

دان بنيَن بةو برِيارة ئيدارييانةو بة ثيَشيَلكردنى مـافى مـرؤظ و ئازادييـة طشـتييةكانيان لـة      
 توركيا لةقةَلةم دا.

لةسةر ئارةزووى سةرؤك وةزيرانى توركيا  )ييلديرم ئاقبولوت( بـؤ دَلدانـةوةى ئـةو كـوردة     
انةى كة هةر هةموويان برِيارة ئيدارييةكانى حكوومـةتيان رِةت كـردةوة ييلـديرم ئيَـوارة     بياليةن

خوانيَكى لة ئةنكةرة بؤ نويَنةرانى وياليةتةكانى رؤذهةآلت: ئةرتاني، بوردور، ئوردو، ريزة، وان، 
زونطولداق، ئةرزروم، مرعش، مةآلتية، سـازدا. لـة ئَيـوارة خوانةكـةدا هةريـةك لـة: )يوسـف        

ال(ى براى سةرؤك كؤمار و مةسـعوود يـةملازى وةزيـرى دةرةوةى ثيَشـوو، ئامـادة نـةبوون،       ئوز
ضونكة لة دةرةوةى وآلت بوون. ئاماجنى سةرؤك وةزيـران لـة سـازدانى ئـةم ئَيـوارة خوانـة بـؤ        
نويَنةرانى حيزبةكةى لة ناوضةى رؤذهةآلت، ئةوةبوو دَلنيايان بكات كة ئـةو برِيـارة ئيدارييانـة    

ان راطواستنى هاوآلتيانى كورد نيية لة ناوضةى رؤذهةآلت و جةختيشى كردةوة كـة ئـةم   ئاماجني
برِيارانة رةنطة هةرطيز جآ بةجآ نةكريَن.ضونكة لةوانةية بارودؤخ ثيَويست بةجآ بـةجيَكردنيان  

(. ييلديرم بةتونديش هيَرشى كردة سةر سةرانى ئؤثؤزسيؤن و طوتى: كاتيَك ضةند 00/0نةكات )
َليَك لة باشوورى رؤذهةآلتى ئةنادؤأل روويـدا و ئامـاجنى ثارضـة ثارضـةكردنى يـةكيَتيى      مجو جوو

خاكى نيشتمان بوو، حكوومةت بة سـةرؤكايةتى سـةرؤك كؤمـار لةطـةأل سـةرانى ئؤثؤزسـيؤن       
كؤبووةوة و لةو كؤبوونةوةية ريَككةوتن لةسةر ضةند برِياريَكى ئيدارى لةبارةى ناوضـةى حـوكمى   
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اراستنى شةرةف و ماأل و مَلكى هاونيشتمانييان لةاليـةك و بـؤ بةرقـةراربوونى    عورفييةوة بؤ ث
ئةمن و ئاسايش لةاليةكى ترةوة،بةالم ريَبةرانى ئؤثؤزسيؤن ئيَستا ئـةو برِيارانـة رةتدةكةنـةوة و    
ئيدديعا دةكةن طؤايا ئةو برِيارانةمان بةبآ تاوتويَ كردن لـة ثةرلـةمان، دةركـردووة و بةمـة      

ةرلةمامنان لة ذيانى سياسى توركيا هةَلوةشاندؤتةوة، لة كاتيَكدا ئةوان يةكةم كة  بـوون  رِؤَلى ث
ثةرلةمانيان ثةك خست و رؤَليان لة ذيانى دميـوكراتى هةَلوةشـاندةوة كاتيَـك نةيانويسـت بيَنـة      

 (.01/0ثةرلةمان و طفتوطؤ لةسةر كيَشةى دياريكردن و هةَلبذاردنى سةرؤك كؤمار بكريَت( )
رتيش، هةريةك لة قايا ئةردةم سـةرؤكى ئةجنومـةنى نيشـتمانيى طـةورةى توركيـا و      ثيَش

ئةردال ئينونؤ سةرؤكى حيزبى دميوكراتى سوشياليستيى ميللـى و سـليَمان دميـربال سـةرؤكى     
حيزبى ريَطاى راست، رةخنةيان لة هةَلويَستى حكوومةت طرت ضونكة ئةو برِيـارة ئيدارييانـة   

لةمان طفتوطؤيان لةسةر نةكرا، سةرؤكى دادطاى دةستووريش رةخنةى ثيَش دةرضوونيان لة ثةر
 (.01/09لة برِيارةكان طرت و بةالدان لة دةستوور و ياسا كارثيَكراوةكان لة قةَلةمى دان )

كاتيَك، رؤذنامـةى )بـةيرام = جـةذن( راثرسـييةكى لـة نَيـو سياسـةمتةدارو اليةنـةكانى         
كيـاوة بـة ئـةجنام طةيانـد، كـة ئةمـة  نةريتيَكـة        ئؤثؤزسيؤن لةمةرِ كاروبارى طشـتيى تور 

كؤمةَلةى رؤذنامةنووسانى تورك ثيَرِةوى دةكةن و لة ثشووى جةذندا رؤذنامةيةكى رؤذانـة بـة   
نــاوى )بــةيرام = جــةذن(ةوة دةردةكــةن بــؤ ئــةوة جيَطــاى هــاوين لــة جةذنــدا بطريَتــةوة،  

ؤذنامةكـةدا، طـوتى: )ثالنـى    )ئاقبوولوت(ى سةرؤك وةزيرانى توركيا لة وةآلمـى ثرسـيارى ر  
ئاوةدانكردنةوةى باشوورى رؤذهةآلتى ئةنادؤأل سةركةوتنى ديارى وةدةستهيَناوة لة ناوضةكةدا: 
ريَطاوبانةكان قريتاوكراون و خزمةتطوزاريى كؤمةآليةتيى زؤرو خانووى بة كؤمةأل و كؤمةَلةى 

يـانى ناوضـةكة، ئةمـة    هةرةوةزى و بـانكى زؤر دامـةزراون لـة ثيَنـاو خزمـةتكردنى هاوآلت     
ثيَشكةوتنيَكى سةرانسةريية و بةرجةستةية لة برِوابوومنان بة ئازاديى هزرو راو ئابووريى ئازاد 
و هيض هيَزيَكيش ناتوانآ ئةم ثيَشكةوتنة رابطـرآ، بؤيـة هـةوأل و تةقـةلالى شـةرِانطيَزانةى      

ضةى باشوورى رؤذهـةآلتى  جياخوازان، ئةوانةى لة دةرةوةى وآلتةوة ثشتطرييى دةكريَن و لة ناو
ئةنادؤأل ئاذاوة دةنيَنةوة، بيَهوودةو ماية ثووض دةبيَت، ئيَمة بةو هةنطاوة طةورانةى ناومانة لة 
دةركردنى ئةو برِيارة ئيدارييانةى ثاَليان داوة بة دةستوور و ياساى حوكمى عورفيى ناوضةكة، 

ة ناوضةى باشـوورى رؤذهـةآلتى   دةستمانكردووة بة ريشةكيَشكردنى تريؤريستة جياخوازةكان ل
ئةنادؤأل و ئةو ريَكارة ئيدارييانة دةستى هاوآلتيانى ناوضةكة دةطرن بة مافةكانى خؤيـان شـاد   
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بن و طورزيَكى كوشندةشة بةرامبةر جياخوازان و كردةوةكانيان و هـةوادارانيان، لةبـةر ئـةوة    
 (.01/0نابآ بةرامبةر ئةم هةنطاوانة نيطةران بن(( )

ينونؤ(ى ريَبةرى ئؤثؤزسيؤنيش، بؤ رؤذنامـةى )بـةيرام = جـةذن( تاكيـدى كـرد و      )ئةردال ئ
طوتى: ))خةَلكى رؤذةكانى جةذنيان بة قورِطى ثرِ طريان و ةةم و كةسةرةوة بةسةر دةبةن لة ساى 
هةَلويَستةكانى حيزبى نيشتمانى دايك كـة تـا ئيَسـتا سـوورة لةسـةر مانـةوةى لـة دةسـةآلت         

 لةدةستداوة، ئةوانةى درؤيان لةطةأل هاوآلتيـان كـردو بةواتـةى خؤيـان     ئةطةرضى متمانةى طةىل
% كةم دةكةنةوة، ئةمة تةنها بؤ ئةوةى دةنطيان ثيَبدةن، ئيَستا طشـت  01طؤيا هةآلوسان بةرةو 

بةيانيانيَك ثاداشتى هاوآلتيان بةجؤرة باجيَكى نوآ دةدةنـةوة، تةنانـةت ذيـان وايليَهـاتووة زؤر     
نةبيَت، ويَرِاى هةوأل و كؤششةكانيشمان تورطؤت ئؤزال بةدةنطةكانى حيزبـى   سةخت و لة كيَشدا

نيشتمانى دايك كة خؤى داميةزراند ثيَى داطرت: خؤى ببيَتة سةرؤكى كؤمار، بةمة  لةو عورفة 
دةستووريية اليدا كةوا باوة سةرؤكى كؤمار بياَليةن و لةسةرةوةى حيزبةكانةوة بيَـت بؤيـة ئـةو    

ؤكى دةوَلةت رةفتار ناكات، بةَلكو تةنها وةكو سةرؤكى حيزبى دةسةآلتدار رةفتار ئيمرِؤ وةك سةر
دةكات، ئيَمة بةرهةَلستيى لة هةموو رةفتارة نا دةسـتوورييةكانى سـةرؤكى كؤمـار دةكـةين و     

كة ريَطةيةكى  -جةختيش دةكةينةوة كة ئةو برِيارة ئيدارييانةى حكوومةت بة ثشتطرييى ئوزال 
برِيــارى ســتةمكارانةن مــن وةك رابــةرى  -مرِانى طرتؤتةبــةر دةريكــردوون ناراســتى لــة حــوك

ئؤثؤزسيؤن بة توندى ئةوة رةتدةكةمةوة لةبةر هةر بيانوويةك بيَت زؤر لة هاوآلتيان بكرآ زيَـدو  
هةوارطةى خؤيان بةجآ بهيََلن و بةرةو ناوضةكانى تر رابطويَزريَن، لـة دذى هـةموو ئـةو برِيـار و     

ة رؤذنامةطـةرى دةبةسـتنةوة و ئـازاديى بـريورِا لـة توركيـا دةمكـوت دةكـةن،         ريَكارانةشني ك
بةطذاضوونى تريؤريش ثيَويستة بةو شيَوةية بةرِيَوةبضيَت لة وآلتة ئةوروثاييةكاندا باوة و ئاسـايش  
و سةقامطريى و ئاسوودةيى بؤ هاونيشتمانييان دةستةبةر بكات، نـةوةك دةوَلـةت دةربـةدةريان    

( سـاَلة حـوكمرِانيى توركيـا    7طويَزآ، حكوومةتى حيزبى نيشتمانى دايـك كـة )  بكات و رايانب
دةكات متمانةى طةىل دؤرِاندووة، بؤية هاوآلتيان بةو ثةرِى بآ ئؤقرةييةوة ضاوةرِوانن هةَلبذاردنى 

 ثيَشوةخت بةرِيَوةبضيَت بؤ ئةوةى ئةم حكوومةتةيان لةكؤأل بيَتةوة((.
زبى ريَطاى راستيش، طـوتى: )ئيَمـة وةك ئؤثؤزسـيؤن روومنـان     )سليَمان دميرياأل(ى رابةرى حي

كردةوة كة ثشتطرييى لةو برِيارانة دةكةين لة دذى مافى مرؤظ نـني لـة توركيـا و لةضوارضـيَوةى     
ــؤ   ياســادان، ئيَســتا  لةســةر راى خؤمــانني، ئيَمــة دةمانــةوآ ريَكــارى تونــد بطرييَتةبــةر ب

يَويستة ئةو ريَكارانة دةرةجنامى باشيان هةبيَت و درزى ضارةسةركردنى بارودؤخى توركيا، وةىلَ ث
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نوآ نةخةنة سةر ئةو درزة كؤمةآليةتييانةى هةن، نةخوازة طةر بزانني ثيَشرت تاقى كراونةتـةوة و  
بآ سوود بوون، دةبينى لة كاتيَكدا دةكرآ ليَثرسينةوة لةطةأل بكوذدا بةريَطةى ياسـاوة بكـرآ و   

تيَكدةرانى ئاسايش ئةجنام بدرآ، ئةو طرتنةبةرى هةندآ هةنطاوى  رآ و شويَنى دادوةرى لة دذى
تر بؤ ضارةسةركردنى ئةم جـؤرة كيَشـانة بـةهيض جؤرَيـك مةسـةلةكة يـةكال ناكاتـةوة، ئيَمـة         
دةمانةوآ يارمةتيى هاوآلتيان بدةين و ئةمن و ئاسايشيان بؤ دابني بكـةين نـةوةك رووبـةرِوويان    

اسايش و سةقامطريييان ىلَ هةراسان بكةين، بةكورتى: دةوَلـةتى  ببينةوة و دذايةتيان بكةين و ئ
عومسانى و ئيدارةى كؤماريش كاتيَك راطواسـتنيان تـاقى كـردةوة لـةم كارةيانـدا سـةرنةكةوتن       
ضونكة ثرؤسيَسى راطواسنت دةبيَتة ماكى ضةندين زوَلم و ستةمكارى، دةوَلةت خـؤى دةبينيَتـةوة   

و تؤمةتانـةى نـةيارةكان ئـاأل و طؤرِيـان دةكـةن و ناشـتوانآ       هيض توانايةكى نيية بةرامبةر ئـة 
جياوازى بكات لة نَيـوان هـةق و ناهـةق و دادو سـتةم و هَيـز و تواناكـانى ثةرتـةوازة دةبـن و         
دةرةقةتى ضارةسةركردنى ناميَنآ و دةبيَتة ئامرازيَك بؤ زوَلم و ناهةقى، ميَذووى توركياةان ثرِة 

ويستة توركيا تةكانيَك بةخؤى بدات بؤ ضارةسةركردنى كيَشةكة ثـيَش  لة زؤريَك لةم منوونانة، ثيَ
ئةوةى هةنطاو هةَليَنآ بؤ راطواسنت و نيشتةجيَكردنى زؤرة مليَى هاوآلتيان ضونكة قوربانيدان بة 
كؤمةَليَك هاونيشتمانى نابآ ببيَتة شيَوازيَك بؤ راطرتنى خويَنرِيَذى. طةرةكة حكوومةت ضـاويَك  

ريَكارة ئيدارييانـةى تايبـةتن بـة ناوضـةى باشـوورى رؤذهـةآلتى ئـةنادؤأل و بطـرة         خبشيَنآ بةو 
هةَليشيانبووةشيَنيَتةوة، ئةطـةر هـةر ثيَويستيشـى كـرد بـة ثيـادةكردنى هةنـديَك ريَكـار بـؤ          
بةطذداضوونى تريؤر لة ناوضةكة، ئةوة ثيَويستة ريَكارةكان لة ريَطةى ثةرلةمانـةوة بيَـت، نـةوةك    

ريَطـاى ضارةسـةركردنى ئـةو كيَشـانة  بـة دةرديانـةوة دةنـاَليَنني ريَطـاى          حكوومةت، تاكـة 
 (.01/0دميوكراتيية بةثيَى ثرِةنسيثةكانى ئازادى و برِوابوونى رةها بةو ثرةنسيثانة )

( بـؤ  9/0/0991 – 0( رؤذييةكـةى لـة )  0ئةردال ئينونؤ ثا  طةرِانةوةى لة سـةردانة ) 
، كؤنطرةيةكى رؤذنامةظانى بةست، لةميانةيـدا جـةختى   ناوضةى باشوورى رؤذهةآلتى ئةنادؤأل

كرد، ئةو لةو ناوضةيةوة بةويَنايةكى رةشبني و بةهةستكردن بة تاوان و بةةةم و ثةذارةيةكـةوة  
طةرِاوةتةوة لةو سةردانةدا ئةم خاآلنةى بؤ ساك بؤتةوة: مجـو جـؤَلى راطواسـنت بـةبآ برِانـةوة      

( قوتاخبانة داخراون، خـةَلكى ناوضـةكة   691ةى كردووة )بةرِيَوة دةضيَت، بيَكاريش زؤر تةشةن
بــةهؤى فــةرمانى دةربــةدةركردن و راطواســتنى رةمــةكى و لــة كةشــيَكى تــريؤر و فشــار و 
نارِةحةتيدان و لة ساى نا سةقامطريى و بارى طوزةرانى دذوارةوة لة تر  و لةرزو دَلةراوكـةدا  

 دةذين.
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ذيـن، بـة تايبـةتى لـةو ناوضـانةى كـردةوةى       لة بيَكارى و قاتء قـرِى و راطواسـتندا دة  
تريؤريستى دةيانطريَتةوة و تيَدا خةَلكى رووبةرِووى فشارى سياسـى زؤر و بيَمانـا بوونةتـةوة،    
دةسةآلتة كارطَيرِيةكان بةضاوى ثـِر طومانـةوة دةرِواننـة هـةر مجـو جـؤَليَكى خـةَلكى و وةك        

كـةن، ئةمـة وايكـردووة جؤريَـك لـة      تؤمةتبار و طوناهبـار مامةَلـة لةطـةأل هاوآلتيانـدا دة    
بيَهووميَدى لة ناوضةكةدا ب وبيَتةوة و زؤريـش وةرِز و بيَـزارن لـة كـردةوة نامةسـئوولةكانى      
ثاريَزطارةكانى طوندةكان و ثيَشيَلكارى و رةفتارة كويَرانةكانيان كة بارةكة ئاَلؤزتر دةكةن لـةم  

ة هاونيشـتمانييةكان تيـادا وا هةسـت    دةظةرة هةذار و ثرِ نةهامةتييةى نيشتمانةكةماندا كـ 
دةكةن بوونةتة خةَلكيَكى ناشايستة، ضونكة دةيانةوآ لـة ذيانـدا ثـةراويَز يـان خبـةن و دواى      
ئةوة  ناضاريان بكةن ضةك هةَلطرن بؤ بةرطريكردن لة مرؤيى و مافى ذيانيـان، حكوومـةتى   

نةى لة باشوورى رؤذهةآلتى نيشتمانى دايك خؤى بةرثرسيارة لة هةموو ئةو ئازار و مةينةتييا
ئةنادؤأل روودةدةن من داوا لة سـةرؤك وةزيـران ييلـديرم ئـاقبولوت دةكـةم سـةردانيَكى ئـةو        
ناوضةية بكات تا بةضاوى خؤى ببينيَت ضؤن ئةو هةموو سةروةت و سامانةى دةوَلـةت لـةوآ   

ئةوةى قةناعـةت   تةخشان و ثةخشان دةكريَن و هةوَلةكانيش بؤ ئاماجنى تر بةفريِؤ دةدريَن، بؤ
بيَنآ بة بيَهوودةيى ئةو برِيارة كارطيَرِييانة كة حـوكمى ياسـاييان هةيـة و حكوومـةت بـةبآ      
طةرِانةوة بؤ ثةرلةمان بؤ ئةوة دةريكردوون بة ئارةزووى خؤى و بة ثيَضةوانةى مـافى مـرؤظ و   

 يةى ثآ بدات.هزرى دةوَلةتى ياساو ثرنسيثةكانى دميوكراتى، سزاى هاونيشتمانيانى ئةم ناوضة
لة كاتيَكدا دةبينى شنةباى ئازادى هةَليكردووة و دميوكراتى لةهةموو سوضيَكى جيهانـدا  
ســةركةوتنى طــةورةى وةدةســتهيَناوة، كةضــى ئــةم حكوومةتــةى توركيــا دةيهــةوآ لةويَــدا 
ئامرازةكانى خؤى هان بدات بؤ ثيادةكردنى دةسـةآلت بـةطويَرةى هاوكيَشـةكانى سـةدةكانى     

، ئةوة كاريَكى سروشتيية هيَزةكانى ئاسايش ضةك بةكاربهيَنن لة وآلتيَكدا زؤريَك لة ناوةرِاست
 (.01/1ضةمك و ثرةنسيثةكان ماناى راستةقينةى خؤيان لةدةستداوة(()

ــرِين و        ــارِةزايى دةرب ــدو ن ــةوة تون ــدوان و كاردان ــةموو ليَ ــةم ه ــايلؤةانى ئ ــةناو ش ل
رتيَنآ: ئايا هةَلويَستى سةرؤكايةتيى كؤمار، يان تؤمةتباركردنانةدا، ثرسياريَك خؤى هةَلدةقو

خودى سةرؤكى كؤمار وةك هيَزيَكى كاريطةر لةسةر طؤرِةثانى سياسـيى توركيـا، لـة بـارةى     
 هةموو رووداوةكانى ناوضةى رؤذهةآلتةوة ضيية؟!

ئةو دةمةى شةرِوثيَكدادانى خويَناوى لة ناوضـةى رؤذهـةآلت لـةو هةَلمةتةكـةى كـة لـة       
وومةتى توركيا لةنيَوان هيَزةكانى خؤى و هيَـزى بزووتنـةوةى ثـارتى كريَكـارانى     بةهاردا حك
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كوردستان طةرم بوو، تورطؤت ئوزال سةرؤكى كؤمار بانطهيَشتى ئةو حيزبة سياسييانةى كـرد  
كة فراكسيؤنى ثةرلةمانيان لة ئةجنوومةنى نيشتمانيى طـةورةى توركيـا هةيـة لـة كؤشـكى      

ةتيى كؤمـار كؤببنـةوة بـؤ تـاوتويَكردنى بـارودؤخى باشـوورى       )جاناايا( بارةطـاى سـةرؤكاي  
 0991ى نيســانى ســاَلى 1رِؤذهــةآلتى ئــةنادؤأل، ئــةوةبوو لــة رؤذى دووشــةممةى ريَكــةوتى 

لوتكةيةك بةسرتا بة ئامادةبوونى هةردوو ريَبةرى ئؤثؤزسيؤن ئةردال ئينونؤ و سليَمان دميرياأل، 
وت(ى سةرؤكى حكوومةت و سةرؤكى ثارتى نيشتمانى سةرةرِاى ئامادةبوونى )ييلديرم ئاقبول

دايــك، لــةم كؤبوونةوةيــةدا، راى ئامــادةبووان  لةســةر ثيَويســت بــوونى بةرةنطاربوونــةوةى 
بزووتنةوةى ثارتى كريَكارانى كوردستان بة ضةك لةاليةن هيَزةكانى ئاسايش و جةندرمةوة كؤك 

ن بة متمانةى طةلة بة دةوَلةت لةناوضةكة بؤ بوو ويَرِاى ئةوة هةردوو سةرانى ئؤثؤزسيؤن برِوايا
بة ئةجنامطةياندنى فرمانى لةناوبردنى بزوتنةوةى ناوبراو، لةبةر ئـةوةى ئـةوان )ئؤثؤزسـيؤن(    
ثيَيان واية حكوومةتى ئاقبولوت تواناى بةجيَطةياندنى ئةو ئةركةى نيية، بؤية هةردوو رابـةر  

بةرِيَوةبضـيَت   0991ذاردنى ثيَشوةخت بةر لة ساَلى )ئةردال ئيننؤ و دميرياأل( داوايان كرد هةَلب
بؤ هةَلبذاردنى حكوومةتيَكى بةهيَز تا لة توانايدا بيَت ميللةت لةدةورى خـؤى كؤبكاتـةوة و   
رووبةرِووى ثارتى كريَكارانى كوردستان بيَتةوة كة لة دةرةوةى وآلت كؤمـةك و ثشـتطريى ىلَ   

لةدذى هةَلبذاردنى ثيَشـوةختةو دةَليَـت، ئـةو    (، بةآلم حكوومةتى ئاقبولوت 00/0دةكرآ(()
ــة ســةرؤكى    ــة  ثشــتطرييى ل ــةناو ببــات، ســةرؤكى كؤمــاريش ب ــت بزوتنةوةكــة ل دةتوانيَ
حكوومةتةكةى دةكرد بؤ بة ئةجنامنةطةياندنى هةَلبذاردنى ثيَشوةخت، ضونكة بريوبؤضـوونيان  

دا سـةرى هةَلـدا بـةهؤى    سةبارةت بةم ثرسة، يةك بوو، بـةآلم ديـارة ناكؤكييـةك لةنيَوانيانـ    
كؤبوونةوةى سةرؤكى كؤمار لةطةأل ذمارةيةك لة وةزيرةكان و طفتوطؤكردنى لةطةَليان دةربارةى 
دةركردنى ئةو برِيارة كارطيَرِييانةى كة لة حوكمى ياسادان و تايبـةتن بـة ناوضـةى باشـوورى     

ليَوةى نـزيكن، طـوتى،   رؤذهةآلتى ئةنادؤَلةوة( ئةودةمة، ئاقبولوت لةطةأل ذمارةيةك لةوانةى 
ئةو زؤر نيطةرانة لة رةفتارى جةنابى سةرؤكى كؤمار، نيطةرانيشة بةرامبةر بةدةركردنى ئـةم  

 (.07/09برِيارة كارطيَرِيانة(( )
وا ديارة خـودى سـةرؤك كؤمـاريش نيطةرانـة لـة قسـةكانى سـةرؤك وةزيـران لـةبارةى          

ة ئـةو واتـة: سـةرؤكى كؤمـار لـة      نيطةرانيبوونى لـةدةركردنى برِيـارة ئيدارييـةكان، ضـونك    
كؤبوونةوةى ثيشةسازيكاران و ثياوانى كـارى توركـدا، طـوتى: حـةزناكات لـةبارةى ناوضـةى       
رؤذهةآلتى توركياوة ثرسيارى ئاراستة بكرآ( لةم اليةنةشـةوة دريَـذةى دايـة و طـوتى: ئيَمـة      
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ةنها ئـةو برِيـارة   هةنطاوى زؤرمان ناوة لة بارةى باشوورى رؤذهةآلتى ئةنادؤَلـةوة، نـةوةك تـ   
ئيدارييانةى كة لة حوكمى ياسادان، بةَلكو ضةندةها برِيارى تريشـمان دةركـردووة كـة ليَـرةدا     
ئاشكرايان ناكةم، ئيَمة لة دذى تريؤريستان و ئةوانة  ثشتطريييان ىلَ دةكةن دةجةنطني، بةآلم 

ن، بـة ثشتبةسـنت بـةو    بةطيانيَكى ميهرةبانييةوة مامةَلة لةطةأل دانيشتوانى ناوضةكةدا دةكةي
ريَكارانة ، ئةوا خـةبامتان لـة دذى تريؤريسـتان درَيـذة دةكَيشـآ، وةىَل ئَيمـة سانسـؤرمان        
نةخستؤتةسةر رؤذنامةطةرى بةَلكو دةرفةمتان بـة رؤذنامةطـةرى داوة خـؤى ضـاوديَريى خـؤى      

يـا، بـة   بكات، ئيَمة جياوازى ناكةين لة نيَوان دانيشتوانى ناوضـةكة و ناوضـةكانى تـرى تورك   
ثيَضةوانة، ئةوان وةزيـر و نوَينـةرى ثةرلـةمان و ئةفسـةريان تَيـدا هةَلكـةوتووة، ثَيوةنـديى        
كؤمةآليةتيى توندوتؤَلمان لةطةَلياندا هةية... رةنطة ئيَمة  هةَلةمان هةبيَت، بةآلم ئةمة وا 

 (.67/0ناكات ببيَتة مايةى تريؤر و كوشنت()
انى بيـانى لـة ئةنكـةرة، بـة بؤنـةى جـةذنى منـدالَ و        لةميانةى ثيَشوازيكردنى لة ثـةيامنيَر 

و لــة وةآلمــى ثرســيارى يــةكيَك لــةو  0991ى نيســانى ســاَلى 11ســةروةريى نةتةوةييــةوة لــة 
رؤذنامةنووسة بيانييانة سةبارةت بة كيَشةى كورد، بةرِيَز ئوزال طوتى: )كورد لة توركيا كةمايـةتى  

و ئةو ناوضانةى كورديان تيا نيشتةجيَية، وةكـو هـةموو    نني، بةَلكو بةشيَكن لة توركيا جيا نابنةوة
ناوضةكانى تـرى ئـةنادؤأل ثيَشـكةوتنيَكى سةرتاسـةرى بةخؤيانـةوة دةبيـنن، وةك ضـؤن ئامـاجنى         

 (.60/0بزوتنةوةى كةماليزم ثيَطةياندنى نةتةوةيةكى توركى بوو بةيةك زمانى هاوبة  بدوىَ( )
)ثيَطةياندنى نةتةوةيةكى توركى بةيةك زمانى  سةرؤكى كؤمار ئةم دةستةواذةيةى دوايينى

هاوبة  بدوىَ( بةم شيَوةية ليَك دايةوة و طوتى: )كؤمةَلطةكةمان بؤ ضارةسـةركردنى هـةموو   
كيَشةكانى، ئاتاجى بة ديالؤطيَكى طشتى و دانوستاندنى بنياتنةر هةيـة ضـونكة كؤمةَلطـةى    

ة، وةك هةردوو كؤمةَلطةى ئةَلةمانى و توركى لةرووى ئةو فرةييةى وآلتةكةمان ثيَوةى جياواز
فةرةنسايى نيية، لةبةر ئةوة ناكرآ هيض تيؤرييةكى رةطةز ثةرستى ياخود شؤظينيستى تيـادا  
ثراكتيزة بيَت، ضونكة هةمة جؤرييـةك و تيَكةآلوييـةك لـة كؤمةَلطـةى توركياييـدا هةيـة،       

من تـوركم( مةبةسـتى    مستةفا كةماَليش ئةو دةمةى طوتى: )ضةند ئةوة خؤشة كةسيَك بَلآ
لةو قسةية ئةوة نةبووة تورك بة باشرت دابنآ بةسةر ئـةو نةتـةوةكانى تـرى دانيشـتوانى نـاو      
توركياى تازة دامةزراو، بةَلكو مةبةستى لةم دةستةواذةية ثيَكهيَنانى طـةليَكى يـةكطرتووى   

ز كيَشـةكان  نوآ بووة، يان ثيَكهيَنانى دةوَلـةتيَك بـة طـةليَكى يـةكطرتووةوة. نـاكرآ بـةهيَ      
ضارةسةر بكريَن، بةكوتةطيش ئةو كيَشة طةورةو زيندووانة ضارةسةر نابن  كؤمةَلطةى توركيـا  
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بةدةرديانةوة ئازار دةضيَذى و لة ئاكامى ثيَرِةوكردنى ئةو سياسةتة لة سـةردةمة كؤنةكانـةوة   
ا دةكـرآ بـة   ثيَمان طةيشتووة، كيَشة كؤمةآليةتييةكان و كيَشة هةَلثساردراوةكانى ناو توركي

ئاسانى بة دايالؤط و ليَكرتحاَليبوون ضارةسةربكريَن، بؤية فيَركـردن و كلتـوور و ماريفـةت و    
تةلةفزيؤن بؤ نزيكخسـتنةوةى راو بؤضـوونةكان طرنطيـى طـةورةيان هةيـة و بـؤ لَيـك نزيـك         
و  كردنةوةى تاكةكانيش لةطةأل يةكرت طرنطيى طةورةيان هةية، خؤشةويستى و ريَزطرتن لةيةكرت

 (.08/09ليَككاَليبوونيش كؤمةَلطةى بةهيَز دروست دةكات( )
جا، لةحاَليَكدا ئةطةر سةرؤكى كؤمار بانطةشـة بـؤ ليَكرتحـاَليبوون و ريَزطـرتن لةيـةكرت      
بكات و سةرؤك وةزيرانيش نيطةران بيَـت لةهةمبـةر دةركردنـى ئـةو برِيـارة كارطيَرِييانـةى       

كانيش ثيَخؤشـكاأل نـني دةسـةآلتى كـارطيَرِى و     حوكمى ياسـايان هـة . ناوةنـدة سـةربازيية    
سةربازى فراوان بدرآ بة ثاريَزطارى وياليةتى حوكمى عورفى و نيطةرانى خؤيان دةردةبرِن بـؤ  
دةرضوونى ئةو برِيارانة كة سةرؤكى كؤمـار لـة بارةيانـةوة طـوتى وةك كوتـةط وايـة و ئـةو        

نابن، ليَدوانى وةزيرى رؤشنبريى توركيا  كيَشانةى توركيا بة دةردييانةوة دةناَليَنآ ضارةسةر 
كاتيَك دةَليَت: هـةموو هاوآلتييـةك مـافى خؤيـةتى بـةو زمانـةى خـؤى بيهـةوآ بةوثـةرِى          
ئازادييةوة باخيَوآ و ئةوة كاريَكى هةَلةية هةندآ لة هاوآلتيان تؤمةتبار بكريَن لةبةر ئـةوةى  

يش لـة توركيـا لةسـةر    (، جـةختكردنى رؤذنامةطـةريى ضـةث   07/0بةكوردى قسـة دةكـةن )  
ثيَشيَلكردنى مافى مرؤظ لةاليـةن حيزبـى دةسـةآلتدارةوة و داواكردنـى بـؤ هةَلوةشـاندنةوةى       

لة ياساى سزاكانى توركيا كة كؤت و ئاستةنط دةخةنة ثيَش  001و  061و  060مادةكانى 
رةتـى  ئازاديى بريورِا، هةروا داواكردنى ئةجنومةنى ئةوروثى لـة حكومـةتى توركيـا بـؤ زةروو    

بـؤ ئـةوةى توركيـا لـة يـةكيَتى       0991ضارةسةركردنى كيَشةى كورد لة توركيا ثيَش سـاَلى  
ئةوروثى ببَيتة ئةندام كـة ئةمـة  دواى تاكيـدكردنى رؤذنامـةكانى رؤذئـاوا، بـة تايبـةتى        
رؤذنامةكانى ئةوروثا سةبارةت بةوةى كـورد لـة توركيـا دووضـارى فشـار و سـتةميَكى زؤر       

 هةمووى يانى ضى؟! بوونةتةوة، ئةمانة
ئيَمة ثيَمان واية: بانطةشة و ليَدوان و تاكيدنامة و داواكارييةكان هةمووى، تةنها و تةنها 
بريتى بوون لة دةرةجنامطةليَك بؤ طرتنةبةرى هةنطاوى ئةريَنى و ئةكتيظانة بؤ ضارةسةركردنى 

ةخوازة ضـةند  كيَشةى كورد و رآ خؤشكردن بةرةو ضارةسـةركردنى ئاشـتييانةى كيَشـةكة، نـ    
سازشيَك لة ئاسؤوة بةالى هةردوو اليةن: اليةنى رةمسيى توركى و اليـةنى بزووتنـةوةى كـورد    
بةرةو ئةم ئاراستةية، سةريان هةَلدا، دةبينني حكوومةتى توركيا لة رؤذى دووشةممة ريَكـةوتى   
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ومةنى ياساى زمانة ناوضةييةكانى خستة بةردةم سةرؤكايةتيى ئةجن 0990ى شوباتى ساَلى 6
نيشتمانيى طةورةى توركي بؤ برِيارلةسةردانى و دواى تاوتويَكردنى ثةرلةمان برِيارى ياسـايى  
لةسةردا، ياساى ناوبراو جةختى كردة سةر مافى قسةكردنى هاونيشتمانييةكان بـةزمانى تـر   
ى بيَجطة لة زمانى توركى و تؤماركردنى طؤرانى و كاسيَت بةو زمانانة، بةو ثيَية زمانى تورك

بة زمانى فةرميى دةوَلةت مبيَنيَتةوة و هةموو مامةَلةيةكى رةمسيى و خويَندن و فيَركـردنيش  
 هةر بة توركى مبيَنيَتةوة.

بة ثيَى ياساكة  نابـآ قوتاخبانـة بـؤ خوَينـدنى زمانـة ناوضـةييكان بكرَينـةوة و سـزاى         
 ثيَويستيش دانرا بؤ جآ بةجيَكردنى ئةم ياساية.

وةزيران ييلديرم ئاقبولوت، لة ليَدوانيَكيدا، طـوتى: )حكوومـةتى    بؤ رؤذى دواتر سةرؤكى
ثارتى نيشتمانى دايـك، دواى ئامـادةكردنى ئـةم ياسـاية لةاليـةن خؤيـةوة، هـةر خؤيشـيى         
ثيَشنيارى كرد خبريَتة بةردةمى ثةرلةمان، ئةمة  لةروانطـةى هةسـتكردنى بـة زةروورةتـى     

افةكانيانى بؤ دةربرِينى بريوهزرةكانيان بـة زمـانى   ثيادةكردنى كؤمةَليَكى زؤر لة هاوآلتيان م
خؤيان و ثيَشنيارى ياساكة  لةذيَر فشارى هيض كؤمةأل و طرووثيَك و تةنانةت ئؤثؤزسـيؤنيش  

 (.09/0نةهاتؤتة بةرهةم()
لةبةرامبةر ئةو نياز ثاكييةى كـة حكوومـةتى توركيـا ثَيشـانيدا بـةدانثَينان بـة بـوونى        

شى دا بةزمانى خؤيـان بـاخيَون و كلتـوورى فؤلكلؤريـان دةوَلةمةنـد      نةتةوةيى كورد و رِيَطةي
بكــةن، بزوتنــةوةى كــورديش لةاليــةن خؤيــةوة هــةنطاويَكى ضــاالكى بةرامبــةر هــةنطاوة  
دروســتةكةى حكوومــةت هــةَليَنا، ئــةوةبوو عةبــدوَل  ئؤجــاالن رابــةرى ثــارتى كريَكــارانى 

لـة ليَدوانيَكـدا طـوتى ئـةو      0990اَلى ى ئادارى س11كوردستان لة رؤذى شةممةى ريَكةوتى 
ئامادةية بؤ ضارةسةكردنى كيَشةى كورد لة توركيا، بة شيَوةيةكى ئاشتييانة، دانوستان لةطةأل 

 (.71/09بةرثرسانى تورك بكات )
ئةوة يةكةمني ليَدوانى بةرِيَز ئؤجاالن بوو لةمةرِ كيَشةى كـورد بـة رِيَطـةى ئاشـتييانةوة،     

ليَدوانةكانيدا بؤ طؤظارى )ديرشبيطل(ى ئـةَلمانى رؤذئـاوايى و طؤظـارى    ضونكة ئةو ثيَشرت لة 
(ى توركى تاكيدى كردبوو كـة ثيَـى وايـة ناوةنـدة سياسـييةكانى تـورك       1111)بةرةو ساَلى 

كَيشةى كورد ضارةسةر ناكةن و كـورديش مـافى خـؤى بةضـةك وةردةطـرآ مادامَيـك هَيـزة        
 (.18/11ببةن و تةفروتوونايان بكةن )ضةكدارةكانى توركيا دةيانةوآ كورد لةناو 
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ديارة، ليَدوانة ئةرينيية نويَيةكةى رابةرى بزووتنةوةى كورد لة توركيا، كاريطةريى هةبوو 
بةسةر ناوةندة رةمسييةكانى تورك ئةوة بوو حكومةتى توركيا  هةنطاويَكى ئةريَنيانةى تـرى  

ى 8ى دوو شـةممةى ريَكـةوتى   هاويَشت بة بةرزكردنةوةى ياسـاى قةآلضـؤكردنى تـريؤر لـةرؤذ    
بؤ ثيَش ثةرلةمان بة ئاماجنى برِيار لةسةردانى. ئةم ياساية برِيار لةسةر  0990نيسانى ساَلى 

لـة ياسـاى سـزاكانى توركيـا دةدات كـة       001و  061و  061هةَلوةشاندنةوةى ماددةكانى 
و ئاينييةكان، ئةو  كؤتبةندى دةخة نةسةر ئازادى رِادةربرِين و دامةزراندنى حيزبة كؤمؤنيستى

ياسا بةناو )ياسا خيانةتة نيشـتمانيية(  هةَلدةوةشـَينَيتةوة كـة بـة ثَيـى برِطـةكانى، هـةر        
كورديَك داواى مافى نةتةوةيى بكات بة خيانةتى نيشتمانى و هةوَلـدان بـؤ لـةتكردنى وآلت    

قسـةكردن  تؤمةتبارى دةكات، جطة لةوة ياساى زمانةنا توركييةكانيش كة ريَطربوو لة ثـيَش  
 يان ثةخشكردن بة زمانى كوردى، هةَلدةوةشيَنيَتةوة.

بةآلم ئةم ماددة نويَية ضةند ثرةنسيثيَكى تازة دادةنيَت بةثيَى دةقـة دةسـتوورييةكان بـؤ    
 بةطذداضوونى تريؤر لة وآلت.

ى نيسـانى سـاَلى   01ئةجنومةنى نيشتمانيى طةورةى توركيا لة رؤذى ضوارشةممة ريَكةوتى 
ى نيسـانى  01نـاوبراوى ثةسـندكرد، بـةو ثَييـة لـة ريَكـةوتى رؤذى هـةينى        ياساى  0990

 (ةوة بضيَتة وارى جآ بةجيَكردنةوة.0990)
ئةم ياساية )ياساى قةآلضؤكردنى تريؤر( لةاليةن ثةرلةمانى توركياوة، ئازادى زيـاترى بـؤ   

ةطـةرى،  رادةربرِين فةراهةم كرد و هةموو ئةو كـؤت و ئاسـتةنطانة  خرابوونـة سـةر رؤذنام    
( هةزار 61نةخوازة لةسةر هةواَلةكانى ناوضةى حوكمى عورفى، هةَلى وةشاندنةوة و نزيكةى )

( يـان كـورد بـوون لـة بةندخيانـة ئـازادكران، سـةرةِراى جـآ         1/1بةندكراو و حوكمدراو كة )
 (ةوة.0990ى نيسانى ساَلى )8بةجيَنةكردنى حوكمى لةسيَدارةدان لة ريَكةوتى 

ونى ئةم ياساية كة ضةند رؤذيَـك بـةر لـة جـةذنى رةمـةزان دةرضـوو،       لة ئاكامى دةرضو 
 8/6/0990ئاهةنط و خؤشى هةموو شويَنيَكى توركياى طرتةوة و هةموو ئةو طرياوانةى تـا  

حوكم درابوون لة طرتووخانة بةردران، لةطةأل ضةند مـةرجيَك بـة هـةآلويَردةكردنى )اسـتثناء(     
ى دةوَلـةت و مـادة بيَهؤشـكةرةكان و تـاوانى طـؤرِينى      ئةوانةى بة تاوانى سةربازى و ئاسايش

دةستوور بةزةبرى هيَز و دةستدريَذيكردنة سةر ناموو  حـوكم دراون، )ياسـاكة ئـةم كةسـانة     
ناطريَتةوة(. لةاليةكى ترةوة ياساى ناوبراو تريؤريستى وا وةسث كردووة: )ئـةو كةسـةي ريـزى    

ردنى وآلت و بـة ئةجنامطةيانـدنى كـردةوةى    نيشتمانى تيَك دةدات و هةوأل دةدات بؤ دابةشك
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( 8 – 0تريؤريستى بةريَككةوتن لةطةأل كةسيَك يان زياتر، لةم بارةشدا حوكمى بةندكردن لة )
( لـريةى تـوركى، دةيطريَتـةوة و نابـآ     1111 – 011ساأل يان بة ةةرامةيةكى دارايى لـة ) 

 بكريَت.هةرطيز تؤمةتبار بة )ئيكتريازى( رابطرييَت  واتة: تةوقيف 
ئةم هةنطاوة باشانةى كة حكوومةتى توركيا و بزوتنـةوةى كـورد نايـان، ثيَويسـتيان بـة      
هةنطاوى زيَدةتر هةية بؤ سةملاندنى نيازثـاكى و طيَرِانـةوةى متمانـة لـةنيَوان هـةردووال وةك      
و ريَخؤشكردن بؤ ضارةسةركردنى كيَشةى كورد لة توركيا بةشيَوةيةكى بنةرِةتييانةى دميوكراتى 

رةخساندنى ئاسؤيةكى فراوان لةضوارضيَوةى يةكيَتى نيشتمانيى توركيا، ئةمة  ئةو ثرةنسيثة 
بوو )ئوزال( طرتبووية ئةستؤ بةطواستنةوةى توركيا بةرةو قؤناةيَكى ثيَشكةوتوو لة كرانةوةى 
دميوكراتى و سياسى، بةَلكو يةكةمني سةرؤكى مةدةنيش بـوو لةميَـذووى توركيـا، فـةرمانى     

( 0شينكردنى سوثاساالر )نةجيب تؤرومتـاى( كـة يـةكيَك بـوو لـة بـةهَيزترين ئـةو )       خانةن
ذةنراَلةى ئةجنومةنى ئاسايشى تورك، لة سؤنطةى نـاكؤكيى نيَوانيـان )واتـة: نيَـوان ئـوزال و      
تورمتــاى( دةركــرد ســةبارةت بــة بةشــداريكردنى ســوثا لــةهيَزى هاوثــةميانيى نيَودةوَلــةتى 

مى كةنداودا كاتيَك ئوزال داواى ليَكرد باكوورى عيَراق داطري بكات، لةسةروبةندى شةرِى دووة
بــةآلم تؤرومتــاى ئــةوةى رةتكــردةوة، ضــونكة وةك طــوتى: )ســوثا ئةوكاتــة دةكةويَتــة نــاو 
زؤنطاويَكةوة ناتوانآ ليَى دةرباز بيَت(، نةك هةر ئةوة  بةَلكو ئـةو )واتـة: ئـوزال( هـةموو     

ليمانييةتبوونى دةوَلةتى كرد و ماداميَـك ئـةم ثرةنسـيثة    بظةيةكى تيَكشكاند و بانطةشةى ع
بةرهةَلستكارى هةن، بانطةشةى بؤباسكردنى بريؤكةى دامةزراندنى سيستمى فيـدراَلى نيَـوان   

رِايسـثارد )جـةنطيز    0991كورد و توركيشى كرد لـة توركيـا، ئةمـة  كاتيَـك لـة سـاَلى       
رابـةرى  -وةنديى بة )عةبـدوَل  ئؤجـاالن(ى   جاندار(ى راويَذكارى رؤذنامةوانييةكةى برِوات ثيَ

PKK ( ةوة و ئةو كةسةى كة دةيهـةوآ كؤمـاريَكى   0986و شؤرِشطيَرِ لة دذى دةوَلةت لة)
بكــات بــؤ دانوســتان لةطةَليــدا بــة ئامــاجنى  -كــورديى ماركســيزم ـ مــاويزم دامبــةزريَنآ  

ركيــا دذى ئــةم ضارةسـةركردنى ئاشــتييانةى دؤزى كــورد هةرضــةندة هيَــزة ضــةكدارةكانى تو 
بةزةبرى ضـةك تـا ئـةو كاتـةى      PKKمةسةلةيةن و ثيَيان داطرتووة بؤ بةطذداضوونى تريؤرى 

 (.11ئؤجاالن خؤى دةدات بةدةستةوة()
لة روانطةى ئةم بانطةشةيةى )ئوزال(يش بؤ باسكردنى بريؤكةى يةكيَتيى فيـدراَلى نيَـوان   

يةكاليةنـة   0991ئـادارى سـاَلى   ى 00لة  PKKكورد و تورك، عةبدوَل  ئؤجاالن سةرؤكى 
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ئاطربةستى راطةياند، بؤ رةخساندنى هةل لةثيَش سةرؤك )ئـوزال( تـا بتوانـآ لةسـةر ثـرِؤذة      
 (.11ئاشتييانةكةى لةمةرِ كيَشةى كورد بةردةوام بيَت )

ئةم بانطةشة ئوزاليزميية بةشيَك بوو لةو بريؤكة )عومسانيية نويَية(ى كـة تيَـدا ئامـاجنى    
ضةى ئؤراسيا بة كورد و تورك و عةرةبييةوة لة بةلاانةوة بةرةو رؤذهةآلتى ناوين و ئةوةبوو: ناو

ئةجنا قةفاازيا و وآلتانى ئاسياى ناوين بطيَرِيَتةوة بؤ ذيَر سةركردايةتيى توركيا، لةبـةر ئةمـة   
ئيَمــة ثيَمــان وايــة ئــةم بانطةشــةيةى ئــوزال بــووة هــؤى ئــةوةى هاوثةميانــة ئــةمريكايى و 

كانى وا بكةن كارى ثاترييـة بةهيَزكةرةوةكـةى دَلـى )ئـوزال( بةريَطـةى مانطـة       ئيسرائيليية
دةستكردةكانةوة ثةكبخةن دواى ئةو نةشتةرطةريية قةسـتةرييةى كـة لـة دةسـتثيَكى سـاَلى      

طيانى لةدةست  0991ى نيسانى ساَلى 07بؤى كرا تاوةكو بة مردنيَكى كت و ثرِى لة  0991
وةى نةبا بطات بةخةونى خؤى بؤ دامةزراندنى يةكيَتييةكى بدات، ئةمة  لةبةر مةترسيى ئة

 ئيسالميى نوآ لةم ناوضة زيندووةى جيهاندا.
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 سةرضاوةكاني بةشي شةشةم

 
 0980( شوباتي ساَلي 0طؤظاري)الدستور( ذمارة) -0
 0987( بةةدا ف سطني والصهيونيه يف ورائل اإلعال الرتكيهئيرباهيم داقوقي) -1
 08/8/0986( ي كويَيت، طنالورؤذنامةي ) -1

4-hurriyet ga zetesi 24-7-1989 
 10/8/0986( ي كوييت،ذمارةي األنباءرؤذنامةي) -0
 0986م08/01(ي كويَيت ذمارةي رؤذيالقبسرؤذنامةي) -0

7-Hurriyet gazetesi 17-7-1989 
 0987(زانكؤي مووسلَ كتاب تركيا املعاصرة( )الصحافة يف تركيائيرباهيم داقوقي)  -8

9- Hurriyet gazetesi 17-7-1989 
Milliyet gazetesi 21-7-1989 
Tercuman gazetesi 17-6-1989 

Cumhuriyet gazetesi 11-8-1989 

 0986-7-11( ذمارةي رؤذي ااربوع العربيطؤظاري) -01

 0980-0-19( ذمارةي رؤذي ف سطني الاورةطؤظاري)  -00
 0980 -6 -07ي ( ي كويَيت ذمارةي رؤذالوطنرؤذنامةي) -01
 0980-8-00( ي كويَيت ذمارةي رؤذيالوطنرؤذنامةي) -01
 0980-7-01( ي كويَيت ذمارةي رؤذي األنباءرؤذنامةي) -06

15- Pazar Express Dergisi 22- Nisan 1990 
16- Hurriyet gazetesi 17-5-1990 

17- Hurriyet gazetesi 20-6-1989 

18- Hurriyet gazetesi 23-6-1989 

19- Hurriyet gazetesi 17-6-1989 

20- Hurriyet gazetesi 23-6-1989 
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 (ةوة.07/01/0980توركي لة)

22- Hurriyet gazetesi 11-6-1989 
رثثات الوحثثدة العربيثثة   صثثورة ااتثثراك لثثدى العثثرب/ مركثثل درا     -د. ئيثثرباهيم داقثثوا  -61
 .6111بريوت/

24- 2000e dogru dergisi, sayi 44, 29 Ekim 1989. 
25- Umit zileli; Vur Emri, kaynk yayinlari, 1088. 
26- ziz Nesin; Bulgaristanda Turkiede Kurter, Istanbul 1989. 
27- 2000e dogru degisi, sayi 46, 6 Kassim 1988. 
28- Hurriyet gazetesi, 11-4-1989. 
29- Hurriyet gazetesi, 23-8-1989. 
30- Gunaydin gazetesi, 12-7-1989. 
31- Cumhuriyet gazetesi, 27-12-1989. 
32- Hurriyet gazetesi, 20-7-1989. 
33- Hurriyet gazetesi, 10-12-1989. 
34- Hurriyet gazetesi, 11-12-1989. 
35- Hurriyet gazetesi, 14-12-1989. 
36- Hurriyet gazetesi, 12-12-1989 
37- Hurriyet gazetesi, 11-12-1989. 
38- Hurriyet gazetesi, 26-12-1989. 
39- Milliyet gazetesi, 27-12-1989. 
40- Hurriyet gazetesi, 11-12-1989. 
41- 2000e dogru, Sayi 48, 27-12-1989. 
42- Nokta derisi, sayi 50, 17-12-1989. 
43- Hurriyet gazetesi, 9-12-1989. 
44- Hurriyet gazetesi, 12-12-1989. 
45- Hurriyet gazetesi, 10-12-1989. 
46- Bayram gazetesi, 27-4-1990. 
47- Hurriyet gazetesi, 5-5-1990. 
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48- Hurriyet gazetesi, 1-1-1990. 
49- Hurriyet gazetesi, 24-4-1990. 
50- Hurriyet gazetesi, 16-5-1990. 
51- Hurriyet gazetesi, 8-4-1990. 
52- Hurriyet gazetesi, 21-4-1990. 
53- Gunaydin gazetesi, 23-4-1990. 
54- Hurriyet gazetesi, 26-4-1990. 
55- Hurriyet gazetesi, 11-1-1990. 
56- Hurriyet gazetesi, 10-5-1990. 
57- Hurriyet gazetesi, 11-5-1990. 
58- Hurriyet gazetesi, 23-5-1990. 
59- Hurriyet gazetesi, 17-5-1990. 
60- Hurriyet gazetesi, 13-5-1990. 
61- Hurriyet gazetesi, 12-5-1990. 
62- Gunaydin gazetesi, 15-4-1990. 
63- Hurriyet gazetesi, 20-4-1990. 
64- Gunaydin gazetesi, 21-4-1990. 
65- Bayram gazetesi, 20-4-1990. 
66- Bayram gazetesi, 27-4-1990. 
67- Gunaydin gazetesi, 10-5-1990. 
68- Hurriyet gazetesi, 10-5-1990. 
69- Hurriyet gazetesi, 16-5-1990 
70- Hurriyet gazetesi, 3-3-1990. 
71- Hurriyet gazetesi, 19-4-1990. 
72- Hurriyet gazetesi, 26-6-1990. 
73- Hurriyet gazetesi, 5-2-1990. 
74- Hurriyet gazetesi, 23-3-1990 

ــذميَر    ــارلؤ ) كات ــؤنتى ك ــتطةى م ــةروةها ئيَس ــةممة   8ه ــوارةى رِؤذى ش ــداد( ئيَ ــةكاتى بةة ب
 .11/1/0990و دةنطى بزوتنةوةى كورد سةرلة بةيانى رِؤذى شةممة  11/1/0990
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 بةشى حةوتةم
 واقيعى توركيا و ئايندةى كورد
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يَطةيشتنمان لة ميَذووى طةالنء تويَذينةوة لة ملمالنآ نيَودةوَلةتييـةكان، هةقياـةتيَكى   ت
رؤشنمان بؤ دةسةمليَنن، ئةويش: بوونى بؤشاييةكى ئابوورى يان سياسى يان كؤمةآليةتيية لـة  
ناوضةكانى ئةو ملمالنيَيانةى جيهاندا ياخود بة بؤضوونيَكى تر: لةوآ دا، نا ضوونيةكييةك لـة  

وان واقيعى ئةو طةالنة و نيَوان خواست و ئاواتةكانى دوارِؤذياندا، هةيـة. ئةمـة  هـةمان    نيَ
مةسةلةية لة سةر رةوشى كورد لة توركيا، دةقى طرتووة. ئةو سيستةمة دةستوورييةى توركيا 
كة توركياى كردووة بة دةوَلةتى ياسا، دان بةبوونى نةتـةوةيى كـورد نانيَـت، دميوكراتييـةتى     

مليؤن هاوآلتى كورد لـةم وآلتـةى توركيـا كـة      01مافى رادةربرِين نادات بة ثرت لة توركيش 
ساَلة هةوأل دةدات ببيَتة دةوَلةتيَكى ئةوروثايى هاوضةرخ لة رِيَطةى ضـوونة   10ئةوة زياتر لة 

ناو ئةجنومةنى ئةوروثى و لة ضوارضيَوةى يةكيَتى ئةوروثيدا. جا، لةبةرضى توركياى عيلمانى و 
راتى ثةرلةمانى دان نانيَت بة بوونى نةتـةوةى كـورد لـةم وآلتـة؟ بؤضـى توركيـا بـاَلى        دميوك

دميوكراتييةكةى و فرةييةكةى ناكاتة ضةتريَك بةسةر هاوآلتيية كوردةكانى خؤى؟! بؤضى، ئةقأل 
دةطرآ لةوآ دا دةوَلةتيَكى ئةوروثايى هاوضـةرخ هـةبيَت. كـة بـةو نزيكانـة توركيـا ثيَكـى        

فى رادةربرِين بة هاوآلتيانى نـةدات؟! ئيَمـة هـةوأل دةدةيـن بـةم باسـانةى الى       دةهيَنيَت، ما
 خوارةوة، وةآلمى ئةم ثرسيارانة بدةينةوة:
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 باسى يةكةم
 كلتوورى كورد لةتوركيا

 
واقيعى كلتووريى هةر نةتةوةيةك بريتيية لة دةرةجنامى كؤتايى واقيعى سياسى و ئابوورى 

ةو نةتةوةية، بؤية ئةطةر مبانةوآ با  لة كلتـوورى كـورد لـة    و كؤمةآليةتى و ثةروةردةييي ئ
توركيا بكةين، ثيَويستة لة هةموو روويةكى سياسى و ئابوورى و كؤمةآليـةتى و ثـةروةردة و   

لة كؤمةَلطةى كوردى بكؤَلينةوة، بؤ ئـةوةى   -ئةطةر بة شيَوةيةكى كورتيش بيَت-فيَركردنةوة
 كلتووريى كورد لة توركيا.بريؤكةيةك خبةينة روو لةمةرِ واقيعى 

ويَرِاى ئةوة كورد لة توركيا حيزبيَكى سياسى ئاشكراى تايبةت بة خؤيان نييـة، وةىلَ بـؤ   
باشرتكردنى طوزةرانى ذيانيان لة نيَو حيزبة سياسييةكانى توركيا و هةروا لة نيَو حيزبة ضـةثة  

 سوشياليستييةكاندا، دريَذةيان بة خةباتى خؤيان داوة.
ى لة رووى سياسييةوة جيَطرية و هيض طومـانيَكى تيَـدا نييـة، لـة رابـوردوو و      بةآلم ئةوة

%ى ئةندامانى ئةجنومةنى نيشتمانى طةورةى توركيايـان لـة   08-00ئيَستاشدا كورد نزيكةى 
(ةوة تا بـة ئيمـرِؤ، ثيَكهيَنـاوة هةرضـةند كـورد لـة       0911خولة ثةرلةمانييةكانى لة ساَلى )

 بة راشكاوى ئةم هةقياةتة نةتةوةييةيان نةدركاندووة.ميانةى خةباتى سياسيياندا 
لة رووى ئابووريشةوة، كوردى توركيا بـذيَوى خؤيـان بـة كشـتوكاَلى و ئاذةَلـدارى دابـني       
دةكةن. بة ثيَى ليَتويَذينةوة لة ليست و ئامارى مَلكى دانيشـتوانى ناوضـةى رِؤذهـةآلت كـة     

%(ى دانيشـتوانى ئـةم ناوضـةية    60ردووة، )وةزارةتى كاروبارى طوندةكانى توركيا ئامادةى ك
( وياليةتـةى كـورد تيـا    08وةكو كريَطرتةى كشت وكاَلى لةزةوى و زارى دةرةبةطةكاندا لةو )

( 1( وياليـةت ثـا  ئـةوة )   11( وياليةتة بؤتـة ) 08نيشتةجيَن، كار دةكةن. ئيمرِؤيش ئةو )
ريتى بوون لة شةرناخ و بامتـان،  زيادكرد، ب 0991وياليةتى تازةى تريان لةو ناوضةية لة ساَلى 

( وياليةتةكة  ئةمانةن: ئةرزجنان، ئةرزروم، قار ، ئاطرى، تـوجنلى، بينطـول، مـوو ،    11)
بدليس، وان، ئادى يامان، مةآلتية، ئـازيغ )عـةزيز(، ةـازى عينتـاب، ئؤرفـة، دياربـةكر،       

لة نيَوان يـةك  %(ى دانيشتوانةكةى 16.0ماردين، هةكارى، سعرد، شريناك، بامتان. ئةوسا، )
%(ى كـؤى زةوى و زارى  06.7( دؤمن زةوييان بة موَلـك بةردةكـةوآ كـة )   01دؤمن زةوى تا )

( دؤمن زةوى مَلكى هةية. 10( تا )0%( لةوان لة نيَوان )00.0ناوضةكةى ثيَكهيَناوة، كةضى )
ةستةبةر ئةم زةوى و زارانة هيَندة كةمن بةشى ئةوة ناكةن تةنانةت بذيَوى تاكة خيَزانيَكيش د
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بكةن، لة كاتيَكدا دةبينى دةرةبةط و ئاةاكـان خـاوةنى مـةزرا و كيََلطـةى طـةورةى وةهـان       
% لة كـؤى  11دؤمن و مَلكةكانيان دةطاتة نزيكةى  111رووبةرى هةريةكةيان دةطاتة زياتر لة 

ئةو زةوى و زارانةى بؤ كشتوكاَلى دةستدةدةن، ئةطةرضى ئةم ئاةـا و دةرةبةطانـة كـةمرت لـة     
(ى دانيشتوانى ناوضـةكة ثيَكـدَينن، ئـامَيرة كشـتوكاَلييةكانى ناوضـةكة  بـريتني لـة        6%)
ــة ) 1106) ــةر ب ــؤر بةرامب ــةى وآلخ  199( تراكت ــةو هةوجارِان ــان ئ ــتى ي ــةوجارِى دةس ( ه

راياندةكيَشآ. ثةروةردةكردنى ئاذةَليش هيَشتا بـة شـيَوازى فـرة كـؤن وةرِيَوةدةضـيَت لةبـةر       
ت و تويَذينةوةى زانستى و بةيتاَلى هاوضةرخ بـةئاماجنى ثةرةثيَـدان و   نةبوونى لةوةرِطاى تايبة

ضارةسةركردنيان، بؤية زؤربةى ئاذةَلةكان بة زستانان لةبةر بيَبايةخى و كةمى ئاَلف لةناوضةكة 
 (.17/71مردار دةبنةوة )

اى ويَرِاى ئةوةى كة ضةندين كانزاى بةنرخى وةك: زيو و مس و نةوت و فرة كانزاى طرانبةه
%(ى لة دامـةزراوة و كارطـةى ثيشةسـازيى    0.0تر لة كوردستانى توركيا هةن. وةىلَ تةنها )

ليَية، كة زؤربةيان دةطةرِيَنةوة بؤ ساَلةكانى سييةكانى سةدةى رِابوردوو ئةطةرضى دةوَلةت لـة  
ساآلنى هةفتا هةندآ ثيشةسازى خؤراكى لة ناوضةى رِؤذهةآلت دامةزراند، سـةرةرِاى ئـةوةى   

ةَلطةى )كيبان( وزةى كارةبايى بؤ ناوضةى ثيشةسازى رِؤذئـاواى توركيـا، دابـني كـردووة     كؤم
 )كؤمةَلطةى )كيبان( دةكةويَتة سةر ضؤمى فورات لة باشوورى رِؤذهةآلتى ئةنادؤأل(.

%(ى تيَنةدةثةرِاند، بـةآلم  6لةطةأل ئةوةى ريَذةى كريَكارى كورد تا ساآلنى شةستةكان لة )
( هـةزار كريَكـارى كـورد لـة     01ناوةرِاستى هةفتاكان زيادى كرد تا طةيشتة )ئةم رِيَذةية لة 

ثيشةسازيية كانزايى و نةوتييةكان و ضنني و طواسـتنةوة كاريـان دةكـرد. ثـارتى كريَكـارانى      
كوردستان ثيَى واية ذمارةى كريَكارانى كورد لـةم رِؤذطارةمانـدا لـةتوركيا دةطاتـة نزيكـةى      

يَكارة كشتوكاَليانةشةوة كة بةكرآ )سةثانى( لـة توركيـا لـة زةوى و    مليؤنيَك كريَكار بةو كر
زارى شيَو و دةرةبةطةكان )فيوداَلةكان( كار دةكةن، سةربارى بوونى زياتر لة ضارةطيَك مليؤن 

(، 09.16كريَكارى كورد لة ئةَلمانياى فيدراأل و هؤَلةنـدا و سـويَد و فةرةنسـا كـار دةكـةن )     
%(ى هيَزى كارى توركيا 00يية هةآلتوون كة ئةورِؤ رِيَذةكةى دةطاتة )ئةمانة لةبةر ئةو بيَكار

 ( مليؤن كريَكار.0كة بريتيية لة )
( ياسـاى ثةرةثيَـدانى ناوضـةى    0981ى ئـةيلووىل  01هةرضةندة، حكومةتى كوودةتاى )

دةركـرد، بـةآلم ئـةم ياسـاية تـةنها       0987(ى لة ساَلى Gapباشوورى رِؤذهةآلتى ئةنادؤل، )
كةبى سةر كاةةز دادةنرآ، ماداميَك رِذيَمى فيـؤداَلى بـة بةخشـينى تـؤ و ثيَشـينةى      بةمةرة
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قةرزى كشتوكاَلى بةشيَو و ئاةا و دةرةبةطةكان، ئاماجنى بةدةستهيَنانى دةنطـى دةنطدةرانـة   
بة شيَوةيةكى وا ناوضةكة بؤتة سةرضاوةيةك بؤ بةكارهيَنانى زوَلـم و ناهـةقى و كؤكردنـةوةى    

ئةوةى بؤ بةرذةوةندى جةماوةرة رة  و رووت و زةمحةتكيَشـةكةى ثـةرةى ثـآ    سامان لة برى 
 (.19/81بدريَت و ثيَشبكةويَت )

هةرضى ثيَوةنديى بة واقيعى فيَركردنيشـةوةية، لـة بـاريَكى ئةوةنـدة دواكةوتوودايـة بـة       
ةوة. شيَوةيةك دةزطا ثةروةردةييةكانى تورك شةرم داياندةطرآ ئاماريَكى لة بـارةوة بـؤ بهيَننـ   

(ى طونـديان  6070( طوندى ئةو وياليةتانةى باشـوورى رِؤذهـةآلت، )  9070دةبينى لة كؤى )
%(ى طوندةكان لة خويَندن بيَبةشـن،  00.71تةنها يةك خويَندنطةى بنةرِةتييان تيَداية، واتة )

%(ى كـؤى دانيشـتوان، لـة    81.88بؤية رِيَذةى نةخويَندةوارى لة ناوضةكة دةطاتـة نزيكـةى )  
%(ى دانيشتوان دةطريَتةوة و ريَـذةى  011ا ئةو ريَذةية لةطوندةكانى رؤذئاواى توركيا )كاتيَكد

(. ليَرةدا بؤمان دةردةكةوآ 18/70%(ى كؤى دانيشتوانةكةى )01نةخويَندةواريشيان ناطاتة )
كة جياوازى كؤمةآليـةتى لـة نَيـوان ناوضـة كوردنشـينةكان و نَيـوان ناوضـة توركنشـينةكان         

ر طةورة و فراوانة. لةم رووةشةوة، بةرثرسيَكى طةورةى تورك، ئةويش سـةرؤك  جياوازييةكى زؤ
كؤمارى ثيَشووى توركيا بة وةكالةت ئيكسان سةبرى ضاةليانطل بـوو دانـى بـةم هةقياةتـة     
تاَلةدا نا، كاتيَك طوتى: )توركيا لة رووى كؤمةآليةتييـةوة بـووة بـة دوو بةشـةوة، بةشـيَكى      

 (.61/1ن و بةشيَكيشى هةذارة تا رادةى مردن( )دةوَلةمةندة تارادةى ئاوسا
بــة  بــةحاَلى  رِؤشــنبرييي كــورديش لــة توركيــا، تويَــذةرةوان و زمانناســانى تــورك و 
رِؤذهةآلتناسانى بيانى كؤكن لة سـةر ئـةوةى كـة زمـانى كـوردى ء  فارسـي  لةزمانـةكانى         

فارسى جياوازة و بةتـةواوى   رؤذئاواى ئيَرانن، بةآلم بةماك و ثيَكهاتة زمانى كوردى لةزمانى
 -بةديـدى ذمارةيـةك لةرؤذهةآلتناسـان    -لةم زمانة سةربةخؤية و زمانةكانى رِؤذئاواى ئيَـران 

دةبنة دوو بةشةوة: بةشى باكوور و بةشى باشوور. هةرضةندة لة نيَوان هةردوو زمانى كوردى و 
طةليَكى روون لة نيَوانيان فارسى ويَكضوون و نزيكى و تيَكةآلوييةكى طةورة هةية، ىلَ جياوازي

هةية كة دةبنة بةَلطة بؤ سةربةخؤيى هةريةكةيان لةويرت. جا ئةطةر بزانـرآ ئـةو بةَلطةنامـة    
كوردييانةى كة لةبةردةستماندان و تا ئيَستا ناسراون، كـؤنرتن لةبةَلطةنامـةكانى )سـةردةمى    

ياوازى بنـةرِةتى نيَـوان   فار (ى زمانى فارسى كة تيادا توانى قةوارةى خؤى بثاريَزآ، ئةوا ج
(. جيـاوازى زةقـى نيَـوان هـةردوو     0/101هةردوو زمانةكة وةك رؤذى رووناك دةردةكةويَت )



 110 

( رووةوة ديـارى بكـةين: دركـة )تلفـ((،     0زمانيش )واتة: كوردى و فارسـى( دةكـرآ لـة )   
 ثيَكهاتة )بنية(، دارشتة )ريغة(، دةستوورى سةرف و دةستوورى ريَزمان.

نووسى كورد، خواليَخؤشبوو حمةمـةد ئـةمني زةكـى ئـةو جياوازييانـة، بـةم       زانا و ميَذوو
شيَوةية شرؤظة دةكات و دةَليَت: جياوازى لةفزى بةزؤرى لـةنيَوان هـةردوو ثيتـى )ر( و )ل(ى    
سووك و قةَلةودا و هةروا لةنيَوان )د( سووك و قةَلةودا هةن. جياوازى بنةرِةتيش لـة طـؤرِينى   

، وةك: واذةى )ئاتة (ى فارسـى كـة بةرامبةرةكـةى واذةى )ئـاطر(ى     لةفز و وشةكان دةبينني
كورديية. جياوازييةكانى: دارِشتة )رـيغة( و دةسـتوورى ريَزمـان و سـةرفيش لةتةسـريف و      
ثيَكهاتةى واذة و كار و رستةكاندا دةبيَت. وةك )فةرستاد(ى فارسى كـة لةكورديـدا بـةماناى    

 (.0/101)ناردى، شاردى( ديَت و هتد... )
لة دةرةجنامى ثيَوةنديية سياسى و كؤمةآليةتى و جوطرافى و ئاينييـةكانيش ذمارةيـةكى   
زؤر لة واذةى: عةرةبى و فارسى و توركى و ئارامى و ئةرمةنى و كلدانى هاتوونةتة ناو زمانى 
كوردييةوة، ئةمة  وايكردووة زمانى كوردى هةم دةوَلةمةند و هـةم خـةَلكى كوردزمـانيش    

ى رِؤذانةيان لة هةموو سووضيَكى كوردسـتان بـؤ فةراهـةم بيَـت و كاريطـةرى      ئاتاذى لة ذيان
نةبيَت بؤ سةر ماكى زمانى كوردى و ثيَكهاتة سـةربةخؤييةكةى هةرضـةندة زاراوةى جياجيـا    
هةن. لةم اليةنةشةوة طةرِيدةى ناسراوى تورك، ئوليا ضةلةبى ئاماذةى داوة كـةزمانى كـوردى   

 (.1/70وةزار، ئةوانيش: )( شي00َدابة  دةبيَتة سةر )
ظاظا )زازا(، لولو، عونيكى، مةمحوودى، شريوانى، جزيرتوى، باتى، سـنجارى، حـةريرى،   
ئةردةىل، سؤرانى، خالدى، جةكوانى، عيمادى، رؤذيَكى. كةضى زاناى كـورد حمةمـةد ئـةمني    

 (00بة طواستنةوةى لة طارزؤنييةوة، ضـةند شـيَوةزاريَكى تـرى خسـتؤتة سـةر ئـةم )       -زكى
(، وةىلَ 0/108شــيَوةزارانة، بــريتني لــة : كــوار، بــدليس، جولــةمريط، ســليَمانى، بؤتــان )

( شيَوةزارى سةرةكى لة زمانى كورديدا هةن بـةم  6زمانناسانى كورد كؤكن لة سةر ئةوة كة )
 (:1/10شيَوةيةى الى خوارةوة )

ضـةكانى )زةهـاو و   شيَوةزارى زازا )ظاظايى( كوردى دياربةكر و ئةرزةجنان و هـةروا ناو  -0
 كرماشان(ى ئيَرانيش ثيَى داخيَون.

شيَوةزارى كرماجنى رؤذهةآلت: شيَوةزارةكانى سؤرانى و بابانى و مـوكرى و ئـةردى و    -1
 كةَلورِى و طؤران، دةطريَتةخؤ.



 111 

شيَوةزارى كرماجنى باكوور و رؤذئاوايى، ئةو شيَوةزارانة دةطريَتةخؤ كة كوردى زؤربةى  -1
ستانى توركيا، وةك: بؤتانى، بادينى، شةمدينى، بايةزيد و هةكارى و هـةروا  ناوضةكانى كورد

 ناوضةكانى باكوورى سووريا ، ثيَى داخيَون.
 شيَوةزارى لورِى: بةختيارى، لةك، فةيلى. -6

لة بارةى شيَوةزارى ئةدةبيشةوة، ئةوا تويَذةرةوان و زمانناسانى كورد ريَككةوتنيَكى وايان 
ئةم مةسةلةية، ضونكة ئةديب و رؤشنبريانى كورد بةرهةمةكانيان بةشيَوةزارة لة نيَودا نيية بؤ 

سـةرةكيية جياجياكــان و هةريةكــةو بــةطويَرةى شـويَنة جوطرافييةكــةى، يــاخود بةهانــدانى   
حوكمرِان و فةرمانرِةواكانيان، دةنووسن. بة منوونة: فةرمانرِةواى طشتى مرينشـينى ئـةردةآلن،   

شيعر طوتنى بة شيَوةزارى هـةورامى )طـؤران( دةدا، فـرة ضـامة      لة كؤشكةكةى خؤيدا هانى
شيعرى دَلدارى بةرز و ضريؤكة شيعرى تةرِ و لـةبار و دانسـاة بـةم شـيَوةزارة، دؤزراونةتـةوة      

(. لة كاتيَكدا دةبينني كلتووريَكى ئةدةبى باشـيش بـة شـيَوةزارى هـةكارى بـوونى      0/111)
اوبانطى كورد ئةمحةدى خانى شـويَنةواريَكى ئـةدةبى   هة ، لةم اليةنةوة شاعريى ناودار و بةن
(، ىلَ كوردى كوردستانى توركيـا لةئيَسـتادا   0/611بةهادار و ثرِ بة نرخى بةجآ هيَشتووة )

 (.6/0وايان ثآ باشرت بةرهةمة ئةدةبييةكانيان بة شيَوةزارى كرماجنى و زازايى بنظيسن )
 -ةدةبييـةكانيان بةشـيَوةزارى سـؤرانى   بة  بةحاَلى كوردى عيَراقيش، ئةوان ئاسـةوارة ئ 

كرماجنى خواروو، دةنووسن ئةم شيَوةزارة لةعيَراق نةخوازة لة بيستةكانى سةدةى رابوردووةوة 
و هةر لة رِؤذطارى حكوومةتى شيَو مةمحوودى حةفيـدةوة، بؤتـة زمـانى ئـةدةبى كـوردى و      

و  0971لةســاَلى  زيــاتريش دواى دانثيَنــان بــة مــافى نةتــةوةيى طــةىل كــورد لــة عيَــراق
)دامةزراندنى ناوضةى ئؤتؤنؤمى لة كوردستانى عيَراق( ثـةرةى سـةند، بةتايبـةتيش كاتيَـك     

( كتيَبى قوتاخبانة بـةم شـيَوةزارة   91زمانى كوردى بووة زمانى فيَركردن و خويَندن و ثرت لة )
ندا لة هـةوليَر  دانرا، سةرةرِاى ئةوة  ئةديب و رؤشنبريانى كورد لة ضوارضيَوةى يةكيَتييةكةيا

بةرهةم و دانراوةكانيان بة شيَوةزارى سؤرانى )كرمـاجنى خـواروو( بـ و دةكةنـةوة، هةرضـةند      
ئاخيَوةرانى ئةم شيَوةزارة بة كةمايةتييةكى كوردى دةذميَردرآ لـة ضـاو زؤرينـةى كـورد بـة      

رد لـة  شيَوةزارى كرماجنى سةروو داخيَون تاببيَتة زمانى يةكطرتووى ئةدةبى كةزؤرينـةى كـو  
 زؤربةى ناوضةكانى كوردستانى طةورة ثيَى دةنووسن.

هةرضةندة ئيَمة لة بارةى ئةدةبى كالسيكى كوردييةوة بةر لة ئيسالم، شتيَك نازانني، بةآلم 
بيَطومان كورديش وةك طةل و نةتةوةكانى ديكةى جيهان، خاوةنى فؤلكلؤر و هونةرى ميللى و 
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ــان   ــةكانى خؤي ــانة نةتةوةيي ــياا و ئةفس ــذمان   مؤس ــاكى خويَنم ــانةى زوح ــة ئةفس ن، لةوان
)يان سةهاك= وةرطيَرِ( ثادشايةكى ئيَرانى بـووة، ئةفسـانةكة دةَليَـت:     -ثيَطةيشتووة. زوحاك

ثادشا ئـالوودةى نةخؤشـييةكى سـةير دةبَيـت، طؤيـا بـة سـةر هـةر شـانيَكييةوة، مارَيـك           
جـا، شـةيتان دةضـيَتة ذيَـر     دةردةضيَت، حةكيمةكان لةقةرةياندا نابيَت شيفاى بـؤ بدؤزنـةوة،   

لةميَشـكى دوو الو   -مةرهـةم= وةرطيَـرِ   -كَليشةى و بةطويَيدا دةضرثيَنآ رؤذانـة هـةتوانيَك  
بةكاربيَنآ بؤئةوةى ببيَت بةخؤراكى هةر يةك لةو دوو مـارة، تـا ئازارةكـانى هيَـور ببنـةوة.      

نـة قوربـانى. بـةآلم    ثادشاى ستةمكاريش فةرمان دةدا رؤذانة دوو الو بؤ ئةم ئاماجنـةى بكريَ 
جةلالد بةزةيى بةيةكيَك لةو دوو الوة دةهات و بةنهيَنى بـةرةَل ى دةكـرد و لـة جيـاتى ئـةو      
ميَشكى مةرِيَكى بةكار دةبرد، ئيدى ئةوانةى نةجاتيان دةبوو، هةَلدةهاتن و ثـةنايان دةبـردة   

ان زيادى كـرد تـا   بةر ئةو ضيا دوورة دةستانةى كة  نةيدةتوانى ثيَيان بطات، لةويَش ذمارةي
بوو كة بة سةرؤكايةتى كاوةى ئاسنطةر لـة   (01)طةليَكى طةورةيان ثيَكهيَنا و ناوى طةىل كورد

دذى زوحاك راثةرِى و كوشتى و بةو جؤرة طةىل كورد رزطارى بوو كة ئيمرِؤ ذيانى كشـتوكاَلى  
ضيا و شاخ و باخ و ئاذةَلدارى بةسةردةبات و بة نةبةردى و ئازايةتى ناسراوة وعاشاى جوانى و 

و رةنطى ئاأل و واآل و سـةوزيية. ئـةم ئةفسـانةية وةك ئةفسـانة دَيرينـةكانى ديكـةى دنيـا،        
يةكيَكة لة ئةفسانةكانى ئةفراندن طةالن لةديَر زةومانةوة زانيويانة و بةرجةسـتة لـة شـانازى    

و بـةها   نةتةوةيى بةثيَناسةى طةىل كورد و طرنطى و رؤأل و فامى قـووَلى لـة هةمبـةر ذيـان    
بةرزةكانى ضاكة و كردارى ضاك دةكات، ئةمة  بة روونى لةو ثةندة ميلليية كوردييانة بةدةر 
دةكةوآ كةماناى قووَليان ثيَداطرتنة لة سةر كـار و كؤشـش و هانـدانى خـةَلكى بـةرةو ئـةم       

 (.0/0ئاراستةية )
يَى دةَلـيَن  ئةدةبى فؤلكلؤرى طةىل كورد، جؤريَكى ترى شيعرى ميللى بة خؤوةى بينى، ث

)بةيت(، زؤربةى ئةم )بةيتة( وةك ئةودواى ئةدةبى ميللى كورد، دانةرةكةى نةناسراوة. لةطةأل 
ئةوةى ذيانى كورد ثرِة لة رووداو و ديرؤكى طةورة و طران لة )كوردستان(ى نيشتمانى رةسةنى 

بييةكانيشـيان  خؤيان، وةىلَ كورد نةهاتوون ئةو رووداو و ديرؤكانة تؤماربكةن، ئاسةوارة ئةدة
                                                           

طيَرِانةوةى ئةم ئةفسانةية هةَلةى تيَكةوتووة، ضوونكة ثيَش زوحاكيش كورد هةر ميللةت بووة، بةالم  -01
ضة كرداريَك دذى زوحاك يةكيان طرتووةتةوة و ميللةتى كورديان ليَرة وا ثيشان دراوة وةك ثةر
 ثيَكهيَناوة.)وةرطري و ثيَداضؤرةوة(
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ثشتطوآ خستووة و هيض كاميَكيان ثيَمان نةطةيشتووة، ئةطةرضى ئةديب و نووسةرانى كـورد  
بـؤ   -ةـةيرى زمانـة كوردييةكـةيان    -ثاةاوةى ئةدةبى زيندووى خؤيان بة ضةند زمانيَكى تر

بةجآ هَيشتووين، بة شَيوةيةكى وا ئةوانـة بـةو زمانانـة داخَيـون، ئـةم ئـةديب و نووسـةرة        
دانةيان بةرؤَلةى خؤيـان )نةتـةوةكانى خؤيـان( دانـاون و وايـان هـةذماردوون تيَكـةآلوى        كور

نةتةوةكانيان بوونة، من ثيَم واية هيض مافيَكمـان نييـة سةرزةنشـتيان بكـةين، ضـونكة بـة       
كةمزانينى زمانة نةتةوةييةكة لةاليةن زانايان و ئةديبانى كوردةوةو طرنطى نةدانيان بةكلتوور 

ــة ر ــةخؤيان داوة  و ئةدةب ــةى مافيــان ب ــذوونا  و زانايان ــةو ميَ ــانكردووة ئ ةســةنةكةيان واي
هةقياةتةكان تؤمار بكةن لة تيَطةيشـتنى هةقياـةتى رةضـةَلةكى ئـةو رؤشـنفكرة كوردانـة       
طومرِابن. لةبةر ئةوة ثيَويستة ليَبورةييمان هـةبيَت بةرامبـةر ئةوانـةى لـة كوردبـوونى ئـةو       

بةمنوونة: مةليك تاجوملولوك ئةبو سةعيد بوورى كةيةكيَك بـوو لـة   زانايانة طومانيان كردووة. 
ز كؤضى دوايى كردووة. ئينب موسـتةوفى ئـةربيلى   0081-ك079ثادشاهانى ئةيوبية لةساَلى 

ز. 0181-ك080ز كؤضى دوايى كردووة. ئينب خةلةكان ساَلى مردنى 0119-ك017لة ساَلى 
ز. ئةبوفيدا ئةيوبى سـاَلى مردنـى   0117-ك717سةيفولدين ئةبوبةكر ئةيووبى ساَلآ مردنى 

ز. موفتى ثهاةلـةين  0009-ك910ز. مةوالنا ئيدريس بدليسى ساَلى مردنى 0111-ك711
مةســتوورة  -ز. مــاة شــةرةفخان0076-ك981ئــةبو مةســعوود عيمــادى ســاَلى مردنــى  

ز. عايشـة تـةميوورى سـاَلى مردنـى     0867-ك0101ئةردةآلنى سـاَلى مردنـى    -كوردستانى
(. مــةمحوود تــةميوور ضــريؤكنوو  و زانــاى فؤكلــؤرى ميســر و 0/111ز )0911-ك0111

نووسةرى توركيا دكتؤر عةبدوَل  جةودةت و زؤرى تر لةوانةى بةرهةمةكانيان بةةةيرى زمانى 
 (00)كوردى نووسيوة

لةليَكؤَلينةوةى تويَذةرةوانى كورد وا دةردةكةويَت، شـيعر يةكـةمني تؤمـاركراوى كـوردى     
دةسـتيثيَكردووة.   -ةدةى ضوارةمى كؤضى بةرامبةر بةسـةدةى دةيـةمى زايينـى   بووة كة لةس

ز( يةكـةمني شـاعريى كـورد بـوو     0100-ك610شاعريى سؤفينيزم بابا تاهريى هةمـةدانى ) 
ضوارينة شيعر نووسراون،  01شيعرة ةةزةىل و الهووتييةكانى بةشيَوةزارى طؤران و لةشيَوةى 

                                                           

لةم اليةنةوة طةليَك كةَلة ئةديب و نووسةرى بةرةضةَلةك كورد هةَلكةوتوون، وةك شاعريى طةورةى ميسر  -00
ماننوسى طةورةى توركيا يةشار ئةمحةد شةوقى و  قاسم ئةمني، هونةرمةند، مةمحود مليَكي..هتد. وةك رؤ
 كةمال و سةليم بةرةكات و عةىل ئةشرةفى دةرويَشيان و زؤرى تريش.)وةرطيَرِ(
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ةرز و جوانى ئيلهام و طرِى سؤز و هةستناسكييان ثيَوةهةن، زؤربةيان تايبةمتةندى ئةنديَشةى ب
بةآلم فةلسةفةى بابا تاهري لةرووى رؤح و ذيانةوة بةتةواوى لةطةأل فةلسةفةكةى عومةر خةيام، 

(. )عةىل تةرمؤكى(يش دووةمني ئةديبـة ميَـذووى ئـةدةبى كـوردى نـاوى      0/116جياوازة )
ةسةدةى ضوارةمى كؤضى ذياوة، يةكـةمني كتيَبـى   بةنةمرى ثاراستووة، ئةم زانا كوردة  كة ل

لــةبارةى دةســتوورى ســةرف و ريَزمــانى كــوردى ئيَســتاوة دانــاوة، بــةآلم كتيَبةكــة ثيَمــان 
نةطةيشتووة، بةَلكو تةنها ئةنسكلؤبيدياى ئيسـالمى نـاوى بـردووة، سـةرةرِاى ضـةند ضـامة       

زمانى فةرةنسى و لـةثاريس   وةرطيَرِدراونةتة سةر 0917شيعريَكى بةزمانى كوردى، لةساَلى 
 ب وكراونةتةوة.

( ئـةديب و زانـاى   01تويَذةر و ميَذووناسى ناسراوى كورد حمةمةد ئـةمني زةكـى، نـاوى )   
ناودارى كوردى ذماردووة، بةرهةمةكانيان بةزمانى كـوردى دايـك لةسةرانسـةرى كوردسـتان     

شـتوون، لةسـةرووى   لةسةدةى دةيةمى زاينييةوة تـا ناوةرِاسـتى سـةدةى بيسـتةم بـةجآ هيَ     
هةموويانةوة: مةالى جزيرى و ئةمحةدى خانى و ناىل و حاجى قادرى كؤيى و مةولةوى و شيَو 

(. تةنها لةشارى سليَمانيش و تـا  0/101رةزاى تاَلةبانى و جةميل سدقى زةهاوى و ...هتد )
كانيان ( شاعري و ئةديب و زاناى كورد هةَلكةوتوون و بةرهةمة87ثةجناكانى سةدةى بيستةم )
 (.0/190بةزمانى كوردى داناوة )

ضاكةى ثيَشكةوتنى رؤشنبريى كوردى لةتوركيا، دةطةرِيَتةوة بؤ سـةر دةسـتى بنةماَلـةى    
ثَيشووى بةدرخانيـةكان، ئـةوةبوو مةدحـةت بـةدرخان ثاشـا. يةكـةمني رِؤذنامـةى كـوردى         

لـة )خـوى(    )كوردستان(ى دةركرد، عةبدولرةزاق بـةدرخانيش يةكـةمني قوتاخبانـةى كـوردى    
دامةزراند و جةالدةت بةدرخانيش يةكةمني كتيَبى بـؤ ئـةلفباى كـوردى دانـا      0901لةساَلى 

(00/18.) 
ئةطةرضى، ئةدةبى كوردى توانى بازنة ناوضةييةكانى ببةزيَنآ بةرةو ثانتاييـة بةرينـةكانى   

رِانى هةَلسـا بـةوةرطيَ   0961جيهان، ئةويش كاتيَك ئةديبى فةرةنسى رؤجيَة ليسكؤ لةسـاَلى  
شاكارة بةناوبانطةكةى ئةمحةدى خانى )داستانى مةم و زين( كةوا بةضريؤكة شيعريَكى دانساة 
و جوان و رةوانء سةرجنرِاكيَش و ناسك و ثرِ سؤزى طةرم دادةنرآ، بؤسـةر زمـانى فةرةنسـى،    
يَن هةروا )بةدةوى ئةجلةبةل(يش شاعريى لوبنانى لة شانؤطةرييةكى شيعرى تةرِ و جوان و دَلرِف

هةمان داستانى وةرطيَرِاوةتة سةر زمانى عةرةبى، بةآلم ضةندين منوونةى شـيعرى لـة ئـةدةبى    
كوردى لة سـةرةتاى سـةدةى بيسـتةمةوة، وةرطَيرِدرابوونـة سـةر زمانـةكانى: ئينطليـزى و        
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(. 7/8ئةَلةمانى و فةرةنسةيى بةتايبةت شيعرةكانى شاعريى ناسراوى كورد مةالى جزيـرى ) 
 (01)0918بوونةوةى رِؤذنامةطةرى كـوردى لـةدواى كوودةتـاى عومسـانى لةسـاَلى      لةورِا، ب و

فاكتةريَكى طرنط بوو بؤ ب وكردنةوةى منوونةكانى ئةدةبى كوردى. دةبينى تـةنها لـة شـارى    
( رِؤذنامةى رِؤذانة بة هةردوو زمانى كـوردى و تـوركى دةردةضـوون و ضـةندين     0)ئةستانة( )

ئيَران و هةروا لة بةةدا  ضةند رؤذنامةيةك بة هةردوو زمانى  فارسيش لة -رؤذنامةى كوردى
كوردى و عةرةبى لة دةستثيَكى سةدةى بيستةمةوة، دةردةضـوون، هـةر لـة شـارى بةةـدا       

ديارى كوردستان( بة هةرسآ زمانى عةرةبى و كوردى و توركى  -رؤذنامةى )هدية كوردستان
 (.0/101دةردةضوو ) 0910لة ساَلى 

و ب وبوونةوةى رؤذنامـةى كـوردى لـة دةوَلـةتى عومسـانى و ثاشـانيش لـة         ويَراى فرةيى
كؤمارى توركيا لة ساآلنى هةوةَليدا، بةآلم لة ناو كوردى توركيادا ئـةديب و شـاعريى طـةورة     
 -هةَلنةكةوتن. هؤكارى ئةمة  دةطةرِيَتةوة بؤ ئةو ستةم و زؤردارييـةى رذيَمـةكانى توركيـا   

لة دذى كورد و كلتـوور و رؤشـنبريى كـورد لـة توركيـا       -امةزراوةلةوةتى دةوَلةتى توركيا د
ثيادةى دةكةن. بة منوونة سةربارى قةدةةةكردنى ئاخاوتن و نووسني بةزمانى كوردى لة توركيا 

(ةوة، ىلَ ئةو بةرنامة طؤرانييـة فؤلكلؤرييـةى بـةناو: ،ضـةند ئاوازيَـك لـة       0910لة ساَلى )
ب وى دةكةنـةوة، تـةنها طـؤرانى و سـرتانى فؤلكلـؤرى       وآلتةكةمةوة، كة راديؤكانى توركيا

توركى لةو ثارَيزطايانـةوة ثَيشـكة  دةكـردن كـة زؤرينـةى دانيشـتوانةكةيان كـوردن، بـةم         
هةوَلةشيان ثةردةيةكى تاريكيا بة سةر فؤلكلؤرى كورديشدا دةدا لة توركيا لـة بـرى ئـةوةى    

ئةوة  الوانى رِؤشنبريى كورد لة ساآلنى  هانى ثةرةسةندنى ئةم كلتوورة بدةن. بةآلم سةرةرِاى
شةستةوة دةسـتيان كـرد بـة ب وكردنـةوةى شـيعرى كـودى لـة رِؤذنامـة ثَيشـكةوتووخوازة          
ــةى       ــت( خان ــةر ئةردؤس ــكةوتووخوازيش )موزةف ــوردى ثيَش ــةرى ك ــدا، نووس كوردييةكان

ة( ضـةندين  ب وكردنةوةى ضةثى دامةزراند و بة هاوكارى و هةماهةنطى لةطةأل خانةى )كؤمةَل
توركى و رؤمانى )شـةظارة ( و   -كتيَب و دانراوى كوردى لة ضاثدا، وةك: فةرهةنطى كوردى

داستانى )مةم و زين( بة زمانى كوردى و بةثيتى التينى. ئةو نووسةر و ئةديبة هاوضةرخانةى 
 بة زمانى كوردى لةم ووآلتة دةنووسن، وةك: مووسا عةنتةر و حمةمةد ئةمني بوز ئةرسـةالن و 

                                                           

بة زمانى كوردى لة  0898رِؤذنامةى كوردستان لة ساَلى  0918ثيَش كودةتاى ئيتكاد و تةرةقى  -01
 )وةرطيَرِ و ثيَداضؤرةوة(1قاهرية دةرضوو.
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موزةفةر ئةردؤست و حةسةن حوسنى دميرياأل و ئوميد زيلةىل و هةردوو رؤمـاننوو : يةشـار   
كةماَلى لةميَذينة ثاَليَوراو بؤ وةرطرتنى ثاداشتى نؤبأل لة ئاداب و حمةمةد ئوزون و هةر يـةك  
لةم ئةديبة طةجنانة: حسيَن ئاملاىل و لةيال زانا و سؤزان سامانضى و جةميلة ضـاكار و عـةىل   

ةناز و راةيب زراقولو و يةشار قايا و جةميل باقى، سةرةرِاى ئةم شاعريانة: حةسةن ييلـديز  م
و عةونى ئوزدةمري و حمةمةد ضـةتني و ئةمحـةد عـارف و ةونضـاى ةونكـور و جطـةرخويَن و       
نووسةرى سينةماكار يةملاز طؤناى، لة ريزى ثيَشةوةى ئةو رؤشنبريانةوةن كة بة ليَكؤَلينةوة و 

وة ورد و ب وكراوةكانيان ذيانى كورد و ئيَش و ئازار و ةـةم و خواسـتةكانى ئاينـدة و    تويَذينة
خةباتى نةتةوةيى كورديان بةرجةستة كردووة لة توركيا لة هةموو روويةكةوة، جطـة لـةوة    
ضةندين هونةرمةندى كوردى وةك: شظان ثةروةر و بةدرى ئةياىل و حةسـةن حوسـنى و عـارف    

فؤكلؤرى كوردييان لة ئاهةنطة تايبةت و طشتييةكان طوتـووة، ويَـراى   ساك و ...هتد طؤرانى 
ئةوةى بةرثرسانى تورك ئةمةيان ىلَ قةدةةةكردووة. بةمنوونة: بةرثرسانى ئاسايشى تـورك لـة   
دياربةكر طؤرانيبيَذى ميللى كورد )بةدرى ئاياىل(يان بـانط كـرد و ليَكؤَلينـةوةيان لةطةَلـدا     

ى بة كوردى لةو ئاهةنطة ئيَوارة خوانةى لة سةر شةرةفى )ئةردال كرد، ضونكة ضةند طؤرانييةك
ئينؤنؤ(ى سةرؤكى حيزبى دميوكراتى سوشياليستى ميللى بة بؤنةى سةردانةكةيةوة بؤ ناوضةى 

ى 9باشوورى رؤذهةآلتى ئةنادؤأل لة يةكيَك لة ميواخنانة طةشتيارييةكانى شارى دياربـةكر لـة   
كة  كرد و طؤرانييةكان بةوثةرِى خؤشـى و بةطةرمييـةوة   سازدرا، ثيَش 0991مايسى ساَلى 

 (.8/11لةاليةن ئامادةبووانةوة ثيَشوازى ليَكرا )
داواكارى طشتى كؤمارى دادطاكانى ئاسايشى دةوَلةتيش لةئةنكةرة، مانطيَك دواى ئةوة، 

ة دواجا ليَكؤَلينةوةى لةطةأل نويَنةرى وياليةتى ئيجل )ئيستميكان تاالى( بةرةطةز كورد كرد ك
ثؤستى وةزيرى رؤشنبريى لةحكوومةتة ئيئتيالفييةكةى ئةجةويد وةرطرت ضـونكة بانطةشـةى   
كردبوو بؤ ئةوةى ئازاديي ثةخشكردنى راديؤيى بة زمـانى كـوردى لـة راديؤكـانى توركيـاوة      

(. نةك هةر ئةوة بطـرة دام و دةزطـا ئاسايشـييةكانى رذيَمـى توركيـا،      9/09فةراهةم بيَت )
تيَب و ب وكراوة كوردييانةيان يةكسةر دواى دةرضوونيان لة بازارِ و كتيَبخانةكان هةموو ئةو ك

كؤدةكردةوة، بؤية كورديش، بةتايبةت رؤشنبريةكان ناضار دةبوون خؤيـان دةسـتاو دةسـت بـة     
سةر هاورِآ و خويَنةر و ناسراوةكانياندا ب ويان بكةنةوة. هةر لة سـةر زيَـدةرِؤيى بةرثرسـانى    

كثكردنى دةنطى كورد لة توركيا، وةزارةتى ناوخؤ هةردوو طؤظارى )بـةرةو سـاَلى   توركيش بؤ 
(ى هةفتانة و رؤذنامةى )هةقياةت(ى ميللى رؤذانةى داخست و بؤ يةكجارى قةدةةةى 1111
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كرد دةستا و دةست بكريَن و ب وببنةوة. ئةم برِيارة  لة سةر داواى واىل ثاريَزطـاى ناوضـةى   
دةرضوو و برِيارى داخستنةكة بة هةريةك لة  0991وزةيرانى ساَلى ى ح18حوكمى عورفى لة 

( و )عيسـمةت ئاتـة (ى   1111حمةمةد سةبونضى خاوةن ئيمتيازى طؤظـارى )بـةرةو سـاَلى    
خاوةن ئيمتيـازى رؤذنامـةى )هةقياـةت(ى ميللـى راطةيـةَينرا. وةزارةتـى نـاوخؤ هؤكـارى         

اندةوة بؤ ئةوةى طؤيا: بـة ب وكردنـةوةى   داخستنى هةريةك لةء دوو طؤظار و رِؤذنامةيةى طةرِ
هةواَلة ضةواشةكارى و نادروستةكانيان لـةبارةى ئةشـكةجنةدان و ضةوسـاندنةوة و راطواسـتنى     
دانيشتوانى ناوضة كوردنشينةكان و هاندانيان بةرةو ياخيبوون و بةرخودان لـة دذى هيَزةكـانى   

ن دروست كردووة، ئةمة  دةبيَتة حكومةت و ئاسايش، لةو ناوضةية كةشيَكى ناسةقامطريييا
هؤى تيَكضوونى  بارى طشتى و وادةكات هيَزةكانى ئاسايش لة ناوضةى باشـوورى رؤذهـةآلت   
نةتوانن بةريَك و ثيَكـى ئةركـةكانيان بـةجآ بطةيـةَينن. بـةآلم سـةبةبكارى راسـتةقينة لـة         

( ئـةوةبوو:  1111ثشتةوةى داخستنى ئةو دوو ب وكراوةية، بةتايبةت طؤظارى )بـةرةو سـاَلى   
سةرنووسةرةكةى نووسةريَكى كوردى ضةثى ناسراوة، كة ئةويش بةرِيَز )دوةؤبريجنيك(ة و طؤيا 
بة ريَطةى دؤزينةوةى ئـةو ديكؤمَينتـة كـة مسـتةفا كـةمال ئـةتاتؤرك دواى دامةزرانـدنى        
ا توركياى تازة ئيجاد بةَليَنى دابوو مافى ئؤتؤنؤمى بة كورد بدات، كيَشـةى كـورد لـةتوركي   
دةهورووذيَنآ، سةرةرِاى ئةوة  ضووة ليَكؤَلينةوةيةكى رؤذنامةوانى فراوانى لةطةأل عةبـدوَل   
ــدارة    ــةو دي ــارتى كريَكــارانى كوردســتان ئةجنامــداوةو كــاتى خــؤى ئ ئؤجــاالن ســةرؤكى ث
 رؤذنامةوانيية فةرتةنةيةكى طةورةى لةناوةندة رؤذنامةنووسى و سياسييةكانى توركيا، نايةوة.

كؤمةَلةى رؤذنامةنووسانى تورك ئؤرهـان ئـاريض، بةرامبـةر بـة برِيـارى ذمـارة       سةرؤكى 
لة  -نارِةزايى دةربرِى كةمافى بةوةزارةتى ناوخؤ داوة 0991(ى حوزةيرانى ساَلى 8(ى )616)

رؤذنامةكان داخبات بة بيانووى ب وكردنـةوةى   -سةر داواى ثاريَزطارى ناوضةى حوكمى عورفى
 و دوور لة رِاستى و طةورةكردنى هـةواأل و رووداوةكـان و طـوتى: ئـةم     يان ناراستطؤيى هةواأل

برِيارة زةبريَكى طورضكربِة لة هةمبةر ئازادى رؤذنامةنووسى لة توركيا و كـؤتكردنى ئـازادى   
(. لة هةمان كات، ئوكتـا ئاكشـى سـةرؤكى ئةجنومـةنى     00/0رادةربرِينى طةىل توركياشة )

حيزبة سياسييةكان لة سةر دةرضوونى برِيارةكـة لـة اليـةن    رؤذنامةطةرى رةخنةى لةبيَدةنطى 
حكومةتةوة طرت و طوتى: ،كاتيَك ئةو حيزبانة بة ريَطةى رؤذنامةطةريى ئازادةوة ثيَويستيان 

ــووة، )    ــاتى بةسةرض ــةوة ك ــةبيَت، ئ ــؤ ه ــة خ ــةرطريكردن ل ــة ب ــى 01/0ب ــةرِيَز ئاكش (. ب
ــةو ســيفةتةى   ــةت، ب ــة رؤذنامــةى حورِيي ــة، سةروتاريَكيشــى ل سةرنووســةرى رؤذنامةكةي
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ب وكردةوة، تيادا طوتى: ،ئةو كةسانةى دةثرسن ضؤن دةكرآ سيستمى ديكتـاتؤرى لـةوآلتيَك   
بةرثابيَت، ثيَيان دةَليَني ليَرة و لةوآ بؤ ئةوة مةطةرِيَن، ضونكة وآلتةكةمان بة هةنطاوى خيَـرا  

كةسيَكى سياسى وةكو وةزيـرى   بةرةو ئةو ئاقارة دةرِوات. كة دةشثرسن ضؤن؟! دةَليَني: ئةطةر
ناوخؤ ضاثخانةكان داخبات و دةرضوونى رؤذنامة و طؤظارةكان هةَلبوةشيَنيَتةوة، مةطةر كةسيَك 
دةتوانآ نةهيََلآ سيستميَكى ديكتاتؤرى لةم وآلتة بةرثابيَت؟! بريوبؤضـوونى طؤظـارى )بـةرةو    

ن، بؤضـوونى رؤذنامـةى   ( و ديدى سةبارةت بة كيَشة طشتييةكان هةرضـؤنيَك بـ  1111ساَلى 
هةقياةتى ميلليش هةرضؤنيَك بيَت، ئةوا داخستنى هةردووكيان منوونةيةكة بـؤ ئـةم ئاراسـتة    
كةَلةطايةتيية )ديكتاتؤريية( لة توركيا. دةَليَن ثاريَزطارى ناوضةى حوكمى عورفى خـؤى لـةو   

ئيَمـة بنووسـن و   كارة بةرثرسيارة. يانى ثاريَزطار دةيةوآ بيَـذآ: يـان ئةوةتـة بـة ئـارةزووى      
ستايشى كار و سةركةوتنةكامنان لة ناوضةى باشوورى رؤذهةآلتى توركيا بكةن، يانيش ئةوةتـة  

 (.01/09كرِ و بيَدةنط و بة سةركوتكردن و لةناوبردن رازى بن )
دانى نا بـة مـافى قسـةكردن بـة زمـانى       0990هةرضةندة، حكومةتى توركيا لة ساَلى 

ؤكلؤرى، بةآلم ئةم مافة مةسةلةى ب وكردنـةوة و راطةيانـدنى   كوردى و ثيادةكردنى ضاالكى ف
ى ئـةيلووىل سـاَلى   18نةدةطرتةوة، لةبةرئةوة دةبينني دةزطاكانى ئاسايشى رذيَمى توركيا لـة  

دةرهيَنــةرى ســينةماكارى كــورد )ســليَمان تورطــؤت( كــة مانطيَــك بــوو ســةرقاَلى  0990
و دةسـتطري كـرد، بـة بيـانووى ليَكؤَلينـةوة..      دةرهيَنانى فيلمى )دوو ئةظيندارة كوردةكة( بو

رةشنووسى فيلمةكة و ويَنةطرياوةكانيشى هةمووى دةسـتيان بـة سـةرداطريا. كةضـى دواجـار      
ثؤليسى توركيا بيَئاطايى خؤى لة بارةى مةسةلةى طرتنةكةوة دةربـرِى، دةرهيَنـةرى كـوردى    

ن بـزر بـوو و هـةردوو    بةستةزمانيش ضـووة نـاو ليسـتى ونبووةكانـةوة و فيلمةكةشـى شـويَ      
 ئةويندارى كورديش هةتا نهؤ ضاوةرِوانى رؤلَ بينني لة فيلمى ناوبراودا.

بةدواوة، طؤظارى )رؤذى وآلت( و ئةجنا )وآلت( و ثاشان )ئوزطور طوينـدم(   0991لةساَلى 
دةرضوون، بةآلم وةزارةتى ناوخؤ بة تؤمةتى جوداخوازى هةمووى داخسنت. دواى ئـةوة خانـةى   

ةوةى )دنك( رؤذنامةى )ئوزطور بـاقيش(ى دةركـرد، ئةميشـيان بـة دةردى ئـةوانيرت      ب وكردن
داخرا، دواجاريش )ئوزطور ثولتيكا( لة ئة ستةمووأل و بةرلني لةطةأل ثاشكؤى )هيوا(ى ئةدةبى 
دةرضوو و ئيَستا  بةردةوامة و بةرهةمى ئةديب و شاعريان ليَكؤَلينةوةى ئـةدةبى و سياسـى   

زمانى كوردى و توركى ب ودةكاتةوة، بيَجطة لةمة طؤظاريَكى ديكـة  بـة   رؤذانة بة هةردوو 
 ناوى )سةر بة خؤييبوون( بة زمانى كوردى دةردةضيَت.
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 باسى دووةم

 دوارؤذى دميوكراتى لةتوركيا
 
(ةوة دةسـتيثيَكرد، زيـاتر شؤرِشـيَكى    0918شؤرِشى ضاكسازى كةماليزمى كة لةساَلى )

كؤمةآليـةتى بنـةرِةتى، ضـونكة ئـةو ريفؤرمـة طشـتطريييةى       رؤشنبريى بوو نةك شؤرِشيَكى 
)كةمال ئةتاتؤرك( هيَناية كايةوة، وايكرد بة دريَذاى نيو سةدةى رابوردوو توركيـا بكـات بـة    
وآلتيَك بة دواى رواَلةتدا نةك ضةشنة ئةوروثاييةكة هةَلثة بكات، ضـونكة ئـةو ريفؤرمـة لـة     

ات، بةَلكو بة ريَطةى هيَز و لة سةرةوة سـةثيَنرا.  دةرةجنامى ثةرةسةندنيَكى سروشتييةوة نةه
( سةدة دريَذةى كيَشـا، بـؤ   0ئةتاتؤرك بةَليَين دا لةو رابوردووة عومسانيية دابربآ كةنزيكةى )

ئةوةى بيَتة ريَزى جيهانى نويَوة و توركيا لـة داب و نـةريتى ئيسـالمى رِيشـةكيَش بكـات و      
اةى رؤذئاوايى بطؤرِىَ و ئةنكةرةى طةورى دىَ بكاتة خةالفةت هةَلبووةشيَنيَتةوة فيَس بؤ شةث

ثايتةختى توركيا و دةزطاى ئةرتةشى توركى كردة سانسؤر و ئةميندار بة سةر جيَبةجيَكردنى 
باشى ئةم ضاكسازييانة كة توانى ضةندةها جار هاوسةنطى بطيَرِيَتةوة بؤ كؤمةَلطةى تـوركى و  

شـةوة هـةنطاو هـةَليَنيَت. بـةآلم ئـةو بؤشـايية       لة سةر ريَضكةى كةمال ئةتاتؤرك بـةرةو ثيَ 
طةورةيةى شؤرِشى رؤشنبريى كةماليزم، لة نيَوان بذاردةى رؤشنبريى خاوةن بريورِاى عيلمانى و 

( 81نيَوان جةماوةرى لكيَنراو بة ضةمك و بةهاكانى ئيسالمييةوة كردييـةوة، لـة ميانـةى )   
بـووة جؤريَـك لةجيابوونـةوةى زةقـى نيَـوان       ساَلى رابوردوو، ئةمةندة فراوان بؤوة بة رادةيةك

هةردوو اليان، تةنانةت جووتيارةكان، ئةو ضةثة توركانةى كة زؤربةيان لـة ضـينى رؤشـنبري و    
خوَيندكارى زانكؤ بوون، يـان دةيانكوشـنت يـاخود دةياندانـة دةسـت دةسـةآلتدارانى رذَيمـى        

يـةكان كـافرن و برِوايـان بـة ئـايينى      توركياوة، طؤيا ئةمانة بة وتةى ناوةندة راسرتِةو و رةمسي
ئيسالم نيية، ئةطةرضى ئةو خةباتطيَرِانة لـة ثيَنـاو خـودى ضـينى رة  و رووتـى جوتيـار و       
رةجندةران تيَدةكؤشان، بةَلكو طيانيشيان دةكردة قوربانى لة ثيَناو رزطاركردنيان لة كؤياليةتى 

ــ   ــةرمايةدار و زوَل ــوودخؤران و س ــاندنةوةى س ــةط و ضةوس ــة و دةرةب م و زؤردارى حكوومةت
 كؤنةثةرستة راسرتِةوةكان.

ــة    توركيــاى ئــةمرِؤ، بــة دواى ثيَناســة ونبووةكــةى خؤيــدا دةطــةرِيَت، ثــا  ئــةوةى ب
هةَلوةشاندنةوةى خيالفةت و دووركةوتنةوةى لة هزرى يةكيَتى ئيسالمى، رؤحة عومسانييةكةى 
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و ئةتاتوركيزم ئاواتةكانى بؤ وةدى بةالوة نا.. بؤ طةيشتنيشى بة كاروانى ئةوروثاى ثيَشكةوتو
نةهيَنا، ليَرةشدا ملمالنيَى ئيَستاى سةر طؤرِةثانى توركيا لة بازنةى ضةند كيَشةيةكى سةرةكى 

 دةخوليَنةوة، ئةوانيش بريتني لة:
 

 عيلمانى: -يةكةم: ملمالنيَى ئايينى
(، مستةفا )ساَلى دووةمى جةنط لة دذى داطريكةران 0911لة دةستثيَكى هاوينى ساَلى 

كةمال دةستى بة ليَتويَذينةوةيةكى قووأل و ضرِ و ثرِكرد لة بـارةى ئـايينى ئيسـالم و ضـةندين     
سةردانيشى بؤ الديَى توركيا بة ئةجنام طةياند، فرة كةرِةت رووي دةكردة بةجيَطةياندنى فةرزى 

ان لة ميانـةى  نويَذى هةينى و دةضووة سةر مينبةر و بة شيَوةى زارةكى بؤ كؤمةَلى ئامادةبوو
وتارةكانيدا باسى لةمةرِ طرنطرتين ئةو ضاكسازيية ئايينيانة دةكـرد كـة ثيَويسـتة لـة ثـا       
كؤتايي هاتنى شةرِ جيَبةجآ بكريَن. ئةوى رِاستيش بيَت دواى  سةركةوتنى طةورةى مسـتةفا  

بة سةر يؤنانييةكانـدا، ئةجنومـةنى نيشـتمانى طـةورةى      0910كةمال لة مانطى ئابى ساَلى 
( كـردى بـة   00/01توركيا نازناوى )ةةزاطيَرِى سةركةوتوو لة شةرِى ثريؤز(ى ثآ بةخشـىء ) 

 )ئةتاتورك( واتة: باوكى تورك و رابةرى نةمر لةطةأل ذيان.
لة شارى  0910ئةطةرضى مستةفا كةمال بؤ كؤنطرةى ئيسالمى طشتى لة شوباتى ساَلى 

ة توركييـة  كـة )حمةمـةد عـاكف(ى     )قؤنية( و رازى بوو، لة سةر ئةو سـروودة نيشـتمانيي  
شاعريى ناسراو بة بؤضوونى ئيسالمى داينابوو هةروةها ئةجنومةنى نيشتمانى توركيا لة ساَلى 
يةكةميدا برِيارى حةرامكردنى مةى و قومارى دا و يةكةمني كابينةى حكوومـةتى مسـتةفا   

داضـوونى هـةموو   كةمال وةزيريَكى شةريعة و ليَذنةيـةكى شـةريعةتى لـةخؤطرتبوو بـؤ بةدوا    
ياساكانى توركيا بؤ جةخت كردن لةسةر لة طوجنانيـان لةطـةأل شـةريعةتى ئـايينى ئيسـالم و      
ئايينى ئيسالميشى بة ئايينى رةمسى دةوَلةت ناساند، بـةآلم لـة هةَلوةشـاندنةوةى خيالفـةت     
سَلى نةكردةوة، هةرضةندة ليَذنةى شةريعةت بة توندى بةرهةَلسـتى لـةو كـارةى كـرد، ديسـا      
خانةقا و تةكية و كؤليَذة ئايينييةكانى داخست و بانطى نويَذةكانى لة عةرةبييةوة طـؤرِى بـؤ   
توركى و فةرمانيدا قورئانى ثريؤزيان طؤرِيية سةر زمانى توركى و رؤذى يةكشةممةكانيشيان لة 
برى رؤذانى هةينى كردة ثشووى رةمسى دةوَلـةت و مزطـةوتى )سانتاسـؤفيا= ئايةسؤفيا(شـى     

ؤزةخانة و دانى نا بةزةواجى مةدةنى و بةوة  موسلمان سةرثشك بيَت ئـايينى خـؤى   كردة م
بـة   0917بةو ئايينة بطؤرِيَت ئارةزووى دةكات.. سةربارى هةموو ئةم كارانةشى لـة سـاَلى   
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رةمسى لة دةستوورى توركيا برِيارى بة عيلمانييةتبوونى دةوَلةت درا وةك يةكيَك لة ثرةنسيثة 
 ةرييةكانى دةوَلةتى توركياى هاوضةرخ.بنةرِةتى و طةوه

وةىلَ ئيَمة ثيَمان واية ئةم هةنطاوانةى بؤ ئـةوة نـةبوو دذايـةتى ئيسـالم بكـات، يـاخود       
ثَيشـرت لـة كتَيبةكـةمان )فةَلةسـتني و زايـؤنيزم لةميـدياكانى توركيـا(        -ماسؤنى بووبيَـت،  

ئامـاجنى جياكردنـةوةى ئـايني    بةَلكو  -دذايةتيكردنى مستةفا كةماملان لةبةرامبةريان سةملاند
بوو لة دةوَلةت دواى ئةوةى سيستمى خيالفـةت بـووة ئامرازيَـك بـةالى هيَـزة كؤَلؤنيالييـة       
ئةوروثاييةكانةوة، ثياوانى ئايينيشى لة دةسةآلت دوورخستةوة لةبةرئةوةى بووبوونة ماشة بة 

َلـةتى عومسـانى   دةستى داطريكةرى بيانييةوة، بة تايبةتى ثـا  ئـةوةى شيخولئيسـالمى دةو   
مةمحوود سةبرى ئةفةندى ضـووة ريـزى كؤمةَلـةى هـةوادارانى ئينطليـز و ضـةندين فـةتواى        
بــةكافربوونى مســتةفا كــةمال و بزوتنةوةكــةى ب وكــردةوة و كوشتنيشــى بــةرةوا لــة رووى 
شةرعةوة زانى، ضونكة رشتنى خويَنى ئةو كةسةى لةدذى سوَلتان شةرِ دةكات لة رووى شةرع 

ة حةآلَلة، ئةمة لة كاتيَكدا رووي دا مستةفا كةمال شةرِيَكى سةختى لةةةزايـةكى  و ئايينةو
ثريؤزدا لة دذى داطريكةران بةرثاكردبوو، نةك تةنها موسَلمانانى تورك ثشـتطريييان ليَـدةكرد،   
بةَلكو هةموو موسَلمانانى رؤذهةآلتى ناوينيش، تةنانةت موسَلمانةكانى هيندستانيش كؤمةك 

 (.06/01ن بؤ بزوتنةوة نيشتمانييةكةى دةنارد )و يارمةتييا
ئيَمة لةو برِوايةداين مستةفا كةمال ئةتاتورك شؤرِشطيَرِيَكى ئازاد و بـرِواى بـةدميوكراتى   
هةبوو و لةطةأل خؤى و بري و باوةرِةكانى رِاستطؤ بووة، ضونكة دةيتوانى سيسـتمى خيالفـةت   

ئامرازيَك بةكاربيَنآ بؤ سةثاندنى دةسةآلتى  نةخوازة ثا  ئةوةى هيض دةسةآلتيَكى نةما، وةك
تورك لة هةموو جيهانى ئيسالميدا، بطرة دةشيتوانى ثا  ئةوةى بووة ثاَلةوانى رزطارخيواز و 
رزطاركةر و دامةزريَنةرى توركياى تازة، ناوى خـؤى بـة خةليفـةى موسـَلمانان جـارِ بـدات،       

ئيمثراتؤرييةتة ثيَشووةكانى رؤذهةآلتى بةمة  ئيمثراتؤرييةتيَكى توركيايى نويَى لة ضةشنى 
ناوين دادةمةزراند. بةآلم ئةتاتؤرك هةموو ئةو هةالنةى رةتكردةوة كة ثاَليان ثيَـوة دةنـا بـؤ    
دووبارةكردنةوةى ئةزموونى ئيمثراتؤرييـةتى عومسـانى، ضـونكة تـةنها خواسـتى ئـةوة بـوو        

رةشدا ثرنسيثة روون و راشكاوةكةى دةوَلةتيَكى توركى نوآ لة ضةشنى ئةوروثى دامبةزريَنآ. ليَ
خؤى ب وكردةوة: )ئاشـتى لـةوآلت و لـةجيهان( واتـة: دابـني كردنـى ئـةو خواسـتة لـة نـاو           
ضوارضيَوةى توركياى ئيَستا. بةمة  دوو ضؤلةكةى بة بةرديَك ثيَكا، يةكةم: دووركةوتنةوة لة 

تايبةمتةنـدى خـؤى    هزرى يةكيَتى ئيسالمى،  ضونكة هةر نةتةوةيةكى موسلمان خةسـَلةت و 
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هةية و لةوانيرت جياوازة. دووةميش: ئةو بريؤكة تؤرانيزمةشى ثيَرِةو نةكرد كـة بانطةشـة بـؤ    
كؤكردنةوةى هةموو تورك دةكـات لـة بـاكوورى ضـينةوة تـا دةريـاى سـثى نـاوين لـة ذَيـر           

 سةركردايةتى توركياى تازة دامةزراو.
ادةكردنى سيسـتمى تاكـة حيزبـى لـة     كةمال ئةتاتؤرك رةخنةى زؤرى ليَطرياوة، وةك: ثيـ 

لـة مـادة و برِطـةكانى     001و  061و  060ويَنةى ئةَلمانياى نازى و وةرطرتنـى مادةكـانى   
كة كؤتبةندى دةخةنة سةر ئازادى رادةربرِين  0911ياساى سزاكانى ئيتاَلياى فاشيزمى ساَلى 

ثاشطةزبوونةوةى لة  و دذايةتى هةموو هزريَكى ثيَشكةوتووخواز، بةتؤمةتى كؤمؤنيستييةوة،
بةَلَينى خؤى بةرامبةر بة كورد سـةبارةت دانثَينـانى بـة مـافى نةتـةوةييان لـة ئريادةيـةكى        

 ئؤتؤنؤمى  بؤ دةستةبةركردنى يةكيَتى نيشتمانى.
بةآلم كةمال ئةتاتؤرك بة تايبةتى ثا  ئةوةى لة دذى هيَزة ئةوروثيةكان وةستا و هةيبةت 

كةسـيَك ناتوانـآ تؤمـةتبارى بكـات بـة بـةكاربردنى ثايـة و        و ريَزى توركياى بـةرزكردةوة،  
دةسةآلتى بؤ كؤكردنةوةى سامان و دةوَلةمةندبوونى شةخسى خؤى، يان وةدةستهيَنانى سـوود  
و قازانج بؤ كة  و كار و خزمةكانى ياخود بؤ بةتاآلنربدنى ماأل و سامانى طةل و دانانيان لـة  

بـؤ كرِينـى دوورطـةى طةشـتيارى لـةدةرياى       بانكةكانى سويسرا لة سـةر حيسـابى خـؤى،     
كاريبيدا. بةَلكو لة ماَليَكى خاكةرِاو لة طةرِةكيَكى ثايتةختةكةى لة )ئةنكةرة( ذيـا و تاكـة   

ثيَشكةشـى كـرد.    0911ئؤتؤمؤبيليَكى مارسيدسى هةبوو كة ئـةدؤلف هيتلـةر لـة سـاَلى     
  كردبوو، ئيَسـتا  ئـةو   هيتلةر هةمان جؤرة ئؤتؤمؤبيليشى بة شا )ةازى(ى يةكةم ثيَشكة

 مارسيديسةى ئةتاتؤرك لة مؤزةخانةى ئةتاتؤرك لة )ئةنكةرة( ثاريَزراوة.
هيض طومانيَك لةوةدا نيية، مستةفا كةمال، هةَلةى سياسى و ئـابوورى و كؤمةآليـةتى خـؤى    
ى هةية وةك هةموو ئةو سةرؤكانةى ويستوويانة بةتاكرِةوى دةسةآلت ثيادة بكةن، بةآلم ئةو هةآلنـة 

لة هةمبةر خةسَلةتة كةسايةتييةكانى و جؤشى نيشتمانثةروةرى و دَلسؤزى بؤ بـري و باوةرِةكـانى و   
خؤشةويستى وآلت و نةتةوةكةى، لة ذمارة نايةن. ئةمة ئةو هةآلنةن كة طةىل تـورك دةركـى ثـآ    
ك كردبوون و هةستى دةكرد تا ضةند مةترسييان بؤ دروست كردوون و ئـةمرِؤ طةيشـتؤتة قةناعـةتيَ   

 راستيان بكاتةوة و دةرةجنامةكانيان بؤ سةر ئايندةى خؤى و ئايندةى وآلت وةالوةنيَت.
دةستثيَشخةرييةكانى ئةم رابوونة ويذدانيية  لـة سـةروبةندى شـةرِى دووةمـى جيهـانى      
سةريان هةَلدا كاتيَك دةسةآلتى دةوَلةت و فةرمانرِةوايى بةسـةر طةلةكةيـةوة سـووك بـووةوة     

ارييةكى بةرزةوة ثةرؤشى طةرِانةوة بوو بةرةو داب و نـةريتى ئيسـالمى..   كةبةهةست و هوشي
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توركيا ثيَى دةناية قؤناةيَـك لـة ئـازادى و بوذانـةوةى      0960ئةوة بوو لة دةستثيَكى ساَلى 
سياسى و ئايينى، كاتيَك سةرؤكى توركيا )عيسمةت ئينؤنؤ( ب وى كردةوة ثيَشوازى لة فـرة  

زبى طةىل كؤمارى تاكة حيزب بوو لة دةستثيَكى دامةزراندنى حيزبى دةكات، ثا  ئةوةى حي
جَلةوى دةسـةآلتى طرتبـووة دةسـت، بؤيـة كؤمـةَليَك لـة        0901كؤمارى توركياوة تا ساَلى 

ئةندامى رؤشنفكرى بة بري و بؤضوونى ئيسالمى ناو ئةو حيزبة  حيزبيَكى نوآ بة ناوى حيزبى 
ةرنامـة نويَيةكةيـدا رةتـى كـردةوة عيلمانييـةت وا      دميوكراتييةوة دامةزراند، ئةم حيزبة لة ب

شرؤظة بكرآ لة دذى ئايينة جطة لـةوة وةك ئـةو دواى ئازادييـة سياسـييةكان دان بـةئازادى      
ئايينيدا دةنيَت وةكو مافيَكى مرؤيى ثريؤز و داواشى كرد ليَذنةيةك لة ثسثؤر و زاناكان ثيَـك  

ى و سـةرلةنويَكردنةوةى كؤليَـذى خويَنـدنى    بيَت بؤ تةماشاكردنى مةسةلةى فيَركردنى ئـايين 
 (.06/01ئايينى لة زانكؤى ئةنكةرة )

حكوومةتى ئةنكةرة لةو دةمةدا هةسـتى بـةو تـوورِةيى و بيَزارييـة كردبـوو كـة لـة سـنطى         
جةماوةردا ثةنطى خواردؤتةوة، بؤية دةستيكرد بة سازشيَكى زؤر و ئةوةبوو وةزارةتى فيَركـردن لـة   

ى لــة ســةر سياســةتيَكى نويَــدا بــة ئامــاجنى خويَنــدنى ئــايني لــة دةرةوةى برِيــار 0967ســاَلى 
يش بؤ يةكةمني جار لةوةتى كؤمارى توركيا دامةزرابوو، ريَطة درا 0968قوتاخبانةكاندا و لة ساَلى 

بة طؤرِينى ثارةى بيانى بؤ ئةوانةى دةيانةوآ ئـةركى حـة  بـةجآ بطةيـةنن، دةرطـاى مةزارطـةى       
رةتضيةكان خراية سةرثشت، سةرةرِاى تةرخانكردنى خوليَكى دوو سـةعاتى لـة   ثياوضاكانيش بؤ زيا

ئيَوارانى رؤذانى شةممةى هةموو هةفتةيةك لة قوتاخبانة بنةرِةتييةكان بـؤ ثيَناسـةكردنى ئيسـالمى    
( خوىل راهيَنان بؤ ثيَشـنويَذ و وتاربيَـذانى مزطةوتـةكان و دووبارةكردنـةوةى     00نوآ و كردنةوةى )

 ئيالهيات( لة زانكؤى ئةنكةرة بؤ خويَندنى ميَذووى ئايني و ئايينزاكان.كؤليَذى )
بة ثيَى بةرنامة سياسيية ئاشكراكةيةوة، ضـووة كـؤرِى    0901حيزبى دميوكراتى لة ساَلى 

هةَلبذاردنى طشتييةوة و بة زؤرينةى دةنطةكان لة يةكـةمني هةَلبـذاردنى ئـازاد و خـاويَن لـة      
 زبى طةىل كؤماريدا سةركةوت.توركياى كؤمارى، بة سةر حي

يةكةمني كارى دواى ئةوةى دةسةآلتى طرتةدةست: طيَرِانـةوةى بـانطى نويَـذةكان بـوو بـة      
زمــانى عــةرةبى و دانــانى ثرؤطراميَكــى ئــايينى بــؤ ثــةروةردةى ئيســالمى لــة قوتاخبانــة  

بـؤ  بنةرِةتييةكان و نويَذةنكردنةوةى مزطةوت و دروسـتكردنى مزطـةوتى نـوآ و ئاسـانكارى     
ئةوانةى دةيانةوآ  حة  بكةن، سةرةرِاى خويَندنى ضةند ئايةتيَكى كورت لة قورئانى ثـريؤز و  

 شرؤظةكردنى لة تؤرِةكانى ئيَستطة راديؤيةكانى توركيا.
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بةآلم هةموو ئةم دةسكةوتة ئايينييانة. نةيانتوانى هـةنطاوة سـةرنةكةوتووةكانى حيزبـى    
ناو بةديهيَنانى ئاستيَكى ئـابوورى باشـرت بـؤ هاوآلتيـان     دميوكراتى لة رووى كارطيَرِيةوة لة ثيَ

بثؤشن، ئةمة  بووة هؤى هورووذانى ئاذاوة و ثشيَوى لة وآلت و ثاَلى بـة حكوومةتـةوة نـا    
ثــةنا بباتــة بــةر رآ و شــويَنى ســةركوتكردن و فشــار خستنةســةر ئازادييــة طشــتييةكان و 

ثـاريَزةرى   -ضـةكدارةكانى توركيـا  دةمكوتكردنى رؤذنامةطةرى. لة ئاكـامى ئةمـةدا هيَـزة    
بؤ رووخانى حكوومةتى عةدنان مةندةريس و لـة ثيَنـاو ثاراسـتنى     -ثرةنسيثةكانى ئةتاتؤرك

دةسكةوتةكانى كةماليزم، جووآلن. سةرؤكى نويَى دةوَلةت و رابةرى كوودةتا جةمال طورسـيَل  
يينى ئيســالم، بــة لــة ليَدوانيَكــدا طــوتى: ئةوانــةى هــؤى دواكــةوتنمان دةطيَرِنــةوة بــؤ ئــا

هةَلةداضوون. ضونكة فاكتةرى طةورةى دواكةوتنمان ئةو كةسانةن بة خراثـى ئايينيـان بؤمـان    
شرؤظة و روونكردؤتةوة. ئيسالم مةزنرتين و بةهيَزترين و ثريؤزترين ئايينة لـة جيهانـدا. ئـةو    

شرت و بؤ ضـةند  كةسانة  برِوايان بةم ئايينة هةية، كؤشش و هةوأل و دانايى زياترى دةوآ. ثيَ
سةدةيةكى دوور و دريَذ بة شيَوةيةكى نةطةتي( و نادروست ئيسالميان بـؤ شـرؤظة دةكـردين.    

(. ئـةم ليَدوانـةى   06/01ئةمة  بووة هؤى دواكةوتووييمان لة قافَلةى طـةالنى تـرى دنيـا )   
 طؤرسيَل لة سونطةى دةرضوونى ضةند تويَذينةوةيةكى ئةكادميييةوة هات جةختيان كردؤتةسـةر 
ئةوةى كة عيلمانييةت توركيـاى طةياندؤتـة تةنطذةيـةكى ئـةخالقى و بؤشـاييةكى طـةورةى       
دروستكردووة لة ثيَش بةردةوامبوونى كلتوورى تورك لةطةأل كلتوورى ئيسالميدا. بةآلم ويَرِاى 
ئةوة كوودةتاضيية نويَيةكان كارطيَرِى كاروبارى ئايينييان كردة دةزطايةكى رةمسى ثا  ئـةوةى  

 مضة سةربةخؤبوو لة ئةحكامى كؤنرتؤَلكردنى ئيسالم.كة ني
هةوَليَك بوو بؤ نويَكردنـةوةى هـزرة كةماليزمييـةكان و     0901ى مايسى 17كوودةتاى 

دةوَلةمةندكردنيان بةو تازةطةرييانـةى لـةطؤرِةثاني نيَـو دةوَلـةتى هاتوونةتةكايـةوة، بـةثيَى       
ئازادييـةكان و زامنكردنيـان بةريَطـةى     ثرةنسيثة بؤرذوازيةكان و ضؤنيَتيي مومارةسـةكردنى  

دامةزراوة دةستوورييةكانةوة، تا وايكرد توركيا  ببيَتة ثيَشةنطى دةوَلةتانى رؤذهةآلتى ناوين 
 و لة هةموويان نزيكرت بيَت لةئايديؤلؤذييةكانى دةوَلةتانى ئةوروثاى رؤذئاوا.

سـت و ضـة  لـةتوركيا و    بةآلم بةكاربردنى ئةم دميوكراتيية لـة اليـةن هـةردوو بـةرةى را    
شرؤظةكردن و ثراكتيزةكردنى بة طويَرةى بؤضوون و خواستى هةريةكةيان، وايكـرد جؤريَـك لـة    
ئاذاوةى سياسى، هةآليسآ كة توركيا لةويَنةى نةبينيبوو بة تايبةتى دواى سةركةوتنى حيزبى 

ى و كؤمةَلـة  لة دةرةجنـامى اليـةنطريى ثيـاوانى ئـايين     0900داد لة هةَلبذاردنةكانى ساَلى 
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ئاينييةكان بؤ ئةم حيزبة بةهؤى ئةو دروةةى لة هةَلبذاردنةكاندا بةرزى كردبـؤوة: ،بـؤ هـةر    
 طونديَك مزطةوتيَك و بةهيَزكردنى ثيَوةندى لةطةأل وآلتانى عةرةبيدا،.

لـة هةَلبذاردنةكانـدا لـة سـةر بنـةماى       -مرياتطرى دميوكراتى -ئةطةرضى حيزبى )داد(ى
 0901كةى سةركةوت، وةك ضؤن حيزبى دميوكراتى لة هةَلبذاردنةكانى ساَلى بةرنامة ئايينيية

سةركةوت، وةىَل مـاوةى سـاَلةكانى شةسـت جيـاوازى ضـاالكييةكانى ريبـازة سـؤفييةكانى        
لــةخؤطرتبوو كــة بــة هيَرشــى ئاشــكرا لــة دذى ئــةتاتؤرك دةســتيان ثيَكــرد و هةنــدآ لــة  

و بطرة )سةعيد نةورةسى(ى ثيـاوى ضاكسـازى    ثةيكةرةكانيان لةشارةكانى توركيا تيَكشكاند
ئايينى بةرةطةز كورد، خؤى بة رزطاركةرى ئيسالم لة توركيا جارِدا و بة راشكاوى بانطةشـةى  
كرد بؤ طةرِانةوةى خيالفةت و دامةزراندنى دةوَلةت بة ثيَى بنةماكانى شـةريعةتى ئيسـالم و   

تـوركى. بـةآلم بانطةشـةكانى بزوتنـةوة     طيَرِانةوةى بة كارهيَنانى ثيتى عةرةبى بؤ نووسـينى  
سؤفيطةريية تيجانى و نةقشبةندى و سليَمانيية ئايينييـةكان و هةوَلـدانيان بـؤ ثيـادةكردنى     
رؤَليَكى ديار و ئاشكرا لـة ذيـانى سياسـى و كؤمةآليـةتى لـة توركيـا، لـة اليـةن ناوةنـدة          

ى زمانـةوانى تـوركى كـة بـة     عيلمانييةكانةوة، كاردانةوةى تونديان ليَكةوتةوة، لةويَرِا كـؤرِ 
مةَلبةندى عيلمانى لة توركيا دادةنـرآ، زجنـرية كتيَبيَكـى دةربـارةى هـزر و بريوباوةرِةكـانى       
ئةتاتؤرك و هزرة عيلمانييةكانييةوة دةركرد، كؤمةَليَك لة نووسةر و زانايانيش لة زانكؤكانى 

انةوةى بانطةشـةكانى رِيَبـازة   توركيا ضةندين وتار و ليَكؤَلينةوةيان ب وكردةوة بـؤ بةرثةرضـد  
سؤفييةكان و بؤ شرؤظةكردنى ئامانج و خواستةكانى عيلمانى، لة سةرووى هةموويشـيانةوة،  
هةريةك لة: مومتاز سويساأل و بوَلةند نورى ئةسةن و بةحرييـة ئـو  ئـؤق و مـةتني تؤكـةر و      

ذاردن و عةبــدى ئيثيكضــى و ســووربوون لةســةر ئــةوةى كــة: ،بــري و بــرِواى ئــايينى هةَلبــ 
ثرةنسـيثيَكى   -بةبؤضوونى ئـةوان  -قةناعةتهيَنانة و خةَلكى لةمةدا ئازادن، ضونكة عيلمانى

مرؤيية، هةوأل دةدات بـؤ ضارةسـةركردنى كَيشـةكانى خـةَلكىء بـة ويسـتى خؤيـان، بـةبآ         
 (.00/000ملكةضبوون بؤ ئةحكامةكانى تر، )

رى بــؤ موحافيزكــارة  حكوومــةتى ســليَمان دميــريال ئاســانكارى و ئيمتيــازيَكى زؤ    
ئيسالمييةكان رةخساند، وةك: دامةزراندنى ضةند ثةميانطةيةكى ئيسالمى باآل لةئة ستةمووأل 
و قؤنية كة مامؤستايان بؤ قوتاخبانةكانى ثيَش نويَذ و وتاربيَذان دابني دةكرد و ئةمـة  بـووة   

سـآ هيَنـدة    (. لة دةرةجنامى ئةمةشـدا 06/01هؤى باشبوونى رةوشى فيَركردنى ئيسالمى )
ذمارةى مزطةوتةكان لة توركيا زيادى كرد، ثا  ئةوةى ذمارةى قوتابيانى ئايينى و زانسـتى  
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يش 0907(. لة ساَلى 00/10( خويَندنطةى ئايينيدا )09( قوتابى لة )6111فاة طةيشتة )
( هةزار قوتـابى لـةو   01( وياليةت كرايةوة )01( خوىل فيَربوونى قورئانى ثريؤز لة )0070)

ــة  خوال نــةدا دةياخنويَنــد. زانكــؤ ئايينييــةكانيش خــوىل ئايينييــان لةطونــد و الديَيــةكان ب
سةرثةرشتى ثياوانى ئايينى و بةكؤمةك و يارمةتى دانيشـتوانى ئـةو ناوضـانة، كـردةوة. لـة      

( هـةزار طـويَطر   011( ئاَلاـةى ئـايينى بةسـرتان نزيكـةى )    101يش ثـرت لـة )  0908ساَلى 
بـؤ   0971مليـؤن دؤالرى لـة بودجـةى سـاَلى      06ش زياتر لـة  ئامادةيان بوون، حكوومةتي

 بةرِيَوةبردنى كاروبارى ئايينى، تةرخان كرد.
 0971-0970هةرضةندة حكوومةتى كوودةتا سةربازييةكة لـة ميانـةى سـاآلنى نيَـوان     

هةوَلى دا سنووريَك بؤ ضاالكى ئايينى لةتوركيا دابنيَت، بةآلم نةيتوانى  لةم هةوَلةيـدا سـةر   
ةويَت، ضونكة كات بةسةرضووبوو ثا  بةهيَزبوونى بزووتنةوةى ئيسـالمى لـة توركيـا لـة     بك

ساَلةكانى هةفتا و لة دةرةجنامى ملمالنيَى نيَوان هةردوو بةرةى راست و ضة  لة اليةك و لـة  
اليةكى تريشةوة بة هؤى سةرهةَلدانى هزريَكى ئيسالمى بةهيَز هـةوَلى دةدا قورسـايى خـؤى    

ريَطا لة دذى ئيمثرياليزم و شيوعىء ماسؤنيزم تيَكرِا بسةمليَنآ، خـاوةنى ئـةم    وةك سيَهةمني
هزرة  بةرِابةرايةتى ثرؤفيسؤر )نةمجةدين ئةربةكان(ى رابـةرى حيزبـى سيسـتمى نيشـتمانى     

( 17بوو، ئةم حيزبة ثا  ئةوةى ناوةكةى طـؤرِا و بـووة )حيزبـى رزطاركـةرى نيشـتمانى(، )     
لة ثةرلةمانى توركيا وةدةستهيَنا، بةمـة  ئـةم حيزبـةى     0971 كورسى لة هةَلبذاردنةكانى

كةوا رابةرايةتى بزوتنةوةى ئوسوَلى ئيسالمى لة توركيا دةكرد، شايستة بوو رؤَليَكى سياسى 
طرنط لة ذيانى طشتى توركيا بطيَرِيَت بة هاوبةشبوونى لـةو هاوثةميانييـة وةزارييانـةى دواى    

 0981-0977وةيةكى وا ئةربةكان لة ماوةى نيَـوان سـاآلنى   هةَلبذاردنةكان ثيَكهاتن، بة شيَ
دوو جار بووة جيَطرى سةرؤك وةزيرانى توركيا. هةر لةبةر ئةمةبوو دةزطاكانى ميدياى رؤذئاوا 
دةستيانداية هةَلمـةتيَكى بـا  و هـةواأل لةمـةِر رابـوونى سياسـى و ئـايينى لـة توركيـا و          

، ئةطةرضى بة رواَلـةت و بابـةت لـةرووى ئـايينى و     ئةربةكانيان بة )خومةينى دووةم( ناوبرد 
سياسييةوة، جياوازى لة نَيوان ئـةو دوو رابـةرةدا هـةبوون.. ئةمـة وةك هـةوَليَك هـات بـؤ        
مةترسى لة شةثؤىل ئيسالمى و نيشتمانى لة توركيا، هةَلمةتةكة  دواى ئةوة دةسـتيثيَكرد  

ركياى ئةو دةمة بكيَشيَتةوة بـة هـؤى   كة حيزبى ناوبراو توانى متمانة لة وةزيرى دةرةوةى تو
هةَلويَستة دوذمنكارييةكانى بةرامبةر بة بةرذةوةندييةكانى وآلتـانى عـةرةبى و ئيسـالمى و    

 (.07/0تةنانةت لة كؤنطرة ئيسالمييةكانيشدا )
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ئةو هةَلمةتة راطةياندنانـةى رؤذئـاوا و هانـدانى ثيـاوانى سـةربازى تـوركيش لـة اليـةن         
ى ئـةيلووىل  01استةقينة بوون بؤ بةرثابوونى كوودةتا سـةربازييةكةى  ئةمريكاوة، هؤكارى ر

 .0981ساَلى 
بةآلم، حيزبةكةى ئةربةكان تـوانى ذمارةيـةكى زؤرتـر لـة سـةرؤكايةتى ئـةو ئةجنومةنـة        
شارةوانييانةى حيزبى )نيشتمانى دايك(ى دةسةآلتدار وةدةستى هيَنا، دةستةبةر بكـات. بـةم   

دان(ة بة سةرؤكايةتى ئةربةكان بووة ضوارةمني حيزبى سياسى لة سةركةوتنة  حيزبى )طةشةثيَ
توركيا دواى حيزبةكانى: دميوكراتى سؤشياليستى ميللى و ريَطاى راسـت و نيشـتمانى دايـك    

بةرِيَوةضوون لة دةرةجنامى طوتـارة   0989لةو هةَلبذاردنة ناوضةييانةى لةمانطى ئادارى ساَلى 
تورك و لة دةرةجنامى بةرهةَلستيكردنيشـى بةرامبـةر بـة     بةرةوت رةوتة ئايينييةكةى بة الى

هةوَلةكانى ئوزال بؤ بةئةندامبوونى لة ئةجنومةنى ئةوروثى ،ضونكة ئةم مةسـةلةية زيـان بـة    
ثيَناسة ئيسالمييةكةى توركيا دةطةيةنيَت،. بةرهةَلستى لة بةئةندامبوونى توركيا  دةكات 

وا توركيـا  دةكةويَتـة ذيَـر كاريطـةرى سـندووقى      لة ناو ريَكخراوى ثةميانى ئةتَلةسى و هةر
 (.17/07دراوى نيَو دةوَلةتى كةزايؤنيزم بةسةريدا زاَلة )

ســةركردةى كوودةتاكــة )ذةنــراأل كــةنعان ئيظــرين( وةك زؤربــةى ســةرانى ســوثاى تــورك،  
 ئةتاتؤركييةكى دةمارطري و عيلمانييةكى مولتةزيم و سياسييةكى هةَلكةوتوو بوو. لة ماوةيةكى
زؤر كةمدا توانى كيَشة سياسييةكانى توركيا بطيَرِيَتـةوة سـةر ئـاوةرِؤى خؤيـان، بةشـيَوةيةكى      
نيمضة كؤتاييش ملمالنيَى نيَوان راست و ضةثى لةناوبرد بة قةدةةةكردنى مـانطرتن لـة كـار و    
قةدةةةشى كرد سةرانى حيزبة سياسييةكان دريَذة بة كارى سياسـييان بـدةن وةك ئامرازيَـك بـؤ     

رِى ذيَراوذيَريان لة دذى بزوتنةوةى دميوكراتى. تةنانةت هةنـديَك ثيَيـان دةطـوت )ئـةتاتؤركى     شة
سةردةم( ضونكة هةوَلى دةدا بؤ نويَكردنةوةى هزرةكانى كةماليزم بة ئاماجنى رزطاركردنى توركيا 

 لة بارى طيَرةشيَويَنى و ئاذاوةى سياسى و شةرِى بضووكى براكوذى ئيَرة و ئةوآ.
ةوة،  رازي بـوو لةسـةر طةرِانـةوةى بابـةتى ئـايني لـة       0981ى سـوثا لـة سـاَلى    ئةطةرض

خوَيندنطةكان و لَيبوردةيى بةرامبةر بـة شـةثؤىل ئـايينى ميـانرِةو لـة توركيـا، بـةآلم دذى        
توندرِؤيى ئايينى ناوخؤيى و دةرةكى وةستا. ويَرِاى طةشةسةندنى خيَراى بزوتنـةوةى ئـايينيش   

( كؤليَـذ  8( كؤليَذةوة بـؤ ) 1ى كؤليَذة ئايينييةكان و زانستى فياة لة )لة توركيا، ئةوا ذمارة
رةزامةنـديى   0987زيادى كرد و سةرؤك وةزيرانى موحافيزكاريش )تورطـؤت ئـوزال( سـاَلى    

( مليـؤن دؤالر خـةر  بكريَـت، خويَنـدكارانى     71خؤى دةربرِى تـةنها بـؤ وانـةكانى ئـايني )    



 119 

(. 00/11كانى توركيا، لة وانةكانى ئايني ئامـادةبن ) مةسيكيش دةبوو بةخورتى لةخويَندنطة
 611ذمـارةى قوتاخبانـة ئايينييـةكانيش بـؤ راهَينـانى ثَيشـنوَيذى مزطةوتـةكانى طةيشـتة         

قوتاخبانة و ذمـارةى ئـةو خوَيندكارانـةى لةدواناوةندييـة ئيسـالمييةكان نـاونوو  كرابـوون        
ب و طؤظـار و رؤذنامـة و كاسـيَتى    خويَندكار و ذمارةيةكى زؤريش لة كتيَ 110001طةيشتة 

(. بةآلم لة ناوةرِاستى مانطى كانوونى دووةمى ساَلى 08/01ئيسالمى لة توركيا ب وبووةوة )
( خويَندكارى كورِ و كض لة )ئةنكةرة(ى ثايتةخت خؤثيشاندانيَكيان 011لة كاتيَكدا ) 0987

ن( كـة حزيبـى ئوسـوَليية    بةسةرؤكايةتى )نةمجةدين ئةربةكان(ى سةرؤكى حيزبى )طةشـةثيَدا 
ئيسالميية ميانرِةوةكان بوو، سازدا و ،داوايانكرد توركيا ببيَتة دةوَلةتيَكى ئيسالمى و ثةضة 
و عةمامة بطَيرِدرَيتـةوة نـاو حـةرةمى زانكـؤ، لـة بةرامبـةردا حكوومـةت زؤر بةتوونـدى         

ى خويَنـدنى بـاآل   ( زانكؤ لة توركيا بةثيَى فـةرمانى دةزطـا  18بةرةنطاريان بؤوة. ثيَشرتيش )
ضةند برِياريَكيان دةركرد بؤ، قةدةةةكردنى عةمامـة و ثةضـةء هيَشـتنةوةى رديَـن لـة نـاو       
حةرةمى زانكؤ، ضونكة هيَماى دةمارطريى ئايينى كؤنةثةرستني و هةركةسـيَك ثابةنـدى ئـةم    

 .برِيارانة نةبيَت لة ئامادةبوونى وانةكان بيَبة  دةكرآ و ثاشانيش لة زانكؤ دةردةكرآ
دادطاى دادوةرى كارطيَرِى ئةو خؤثيشاندانة ئايينييةى بة هةرِةشةيةكى ئاشكرا زانـى بـؤ   
سةر كؤمارى توركيا و سيستمة كةماليزمييـةكانى. سـةرؤكى كؤمـارى توركيـا  )كـةنعان      
ئيظرين( سياسةتى بةرةنطاربوونةوةى لة دذى ئةم شةثؤلة ئيسالميية رةضاوكرد، كاتيَك طوتى: 

وىل لةتوركيا بةهيَزة و بزوتنةوةيةكة بـة الى دةوَلةتـة عيلمانييةكةمانـةوة    ،بزوتنةوةى ئوسو
(. )ئيظرين( لـةو روانطةيـةوة،   00/11هيضى كةمرت نيية لةمةترسى فاشيزم و كؤمؤنيستى،)

خويَنـدكارى ئـةو    801( خويَندكارى كؤليَذى سـةربازى لـة كـؤى    90ريَكارى توندى لةدذى )
ةى سـةرةرِاى ثايةكـةى وةك سـةرؤكى كؤمـار، سـوثا      بـةو سـيفةت   -كؤليَذة جآ بـةجآ كـرد  

و فةرمانيدا لة سونطةى بريوبرِوا ئايينيية توندرؤكانييانةوة، لة كؤليَذ دةربكـريَن.   -ساالريشة
ذةنراأل )نةجدةت ئورؤك(ى سةركردةى طشتى هيَزة ضةكدارةكانى توركيا  لة اليةنى خؤيـةوة،  

ــةدةركردنى ) ــدا ب ــابى ســةربازى 00برِياري ــة )( قوت ــةكادميياى ســةربازى بةتؤمــةتى 1ل ( ئ
 (.08/01دامةزراندنى ريَكخستنيَكى توندرِؤى ئيسالمى )

بة  بةحاَلآ ئةو شةثؤلة توندرِؤ ئايينيية دةرةكيية ، ئةوا لة هـةردووالى رِؤذهـةآلت و   
رؤذئاواوة، بةريَطةى ئةو ئيَستطة راديؤيانةى بةرةو توركيا ئاراستةكرابوون، دةهـات. دةبينـى   

رؤذهةآلتةوة )دةنطى كؤمارى ئيسالمى ئيَران( رؤذانـة ثةخشـى بةرنامـةكانى دةكـرد بـؤ      لة 
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ــزرة       ــةتاتؤركى و ه ــةدذى ئ ــةبات ل ــةرةو ،خ ــا ب ــَلمانى توركي ــةماوةرى موس ــدانى ج هان
عيلمانييةكةىء لة ثيَناو دامةزراندنى دةوَلةتيَكى ئيسالمى لـة توركيـا ،. بانطةشـةكارانى    

طؤظـارى ئيسـالمى مانطانـة و     1ووسـني و وتارةكانيـان لـة    كؤمارى ئيسالمى ئيَـران، بـة ن  
ــيبووة        ــان بةخش ــةرم ء طورِيي ــزرى نوآ(ط ــةى )ه ــةناوى رؤذنام ــة ب ــةكى رؤذان رؤذنامةي
ضاالكييةكانيان ريَكخراوى )موجاهيدينى طةل(يش كـة ثيَـرِةوى ريبـازى كؤمـارى ئيسـالمى      

ة شيَوةى شانةى نهيَنى لة ساَلى ئيَرانى دةكرد لةرووى سياسةت و كؤمةَلطة و ئابوورييةوة و ل
(وة لة توركيا دريَذةى بةضاالكيةكانى دابوو، دةنواند، وةك: هاويشتنى نارجنؤك بؤ نـاو  0981)

دةزطا ئةمريكاييةكان لـة توركيـا و كوشـتنى ديثلؤماتكـاريَكى عَيراقـى لةئةنكـةرة سـاَلى        
هةآلت نزيك سنوورى ئيَران . ريَكخراوى ناوبراو ضاالكييةكانى بة زؤرى لةناوضةكانى رؤذ0980

ئيجل( كةزؤرينةى دانيشـتوانى لـة كـوردى     -بةئةجنام دةطةياند، نةخوازة لة ناوضةى )دةرسيم
( خؤثيَشاندان لة شارةكانى: مـوو  و  6) 0991ى ئادارى ساَلى 6شيعة مةزةبن و توانى لة 

ا سـاز بـدات   كاربوران و طةالنة بؤ ثشتطريى لةكؤمارى ئيسالمى ئيَـران لـة شـةرِى كةنـداود    
(09/09.) 

شةثؤىل راديؤيى رؤذئاوا  لة دةنطى )ئةَلمانياى رة (ةوة دةهات، ئةميشيان جةماوةرى 
توركياى هان دةدا بؤ شؤرِ  لة دذى هزرى كـةماليزم بـة ريَطـةى ئـةو وتـارة ئاطرينييانـةى       

شـكة   لةاليةن موفتى ثيَشوو )جةمالةدين قاثالن(ى نيشتةجيَى شارى كؤَلؤن لةئـةَلمانيا ثيَ 
دةكرا. قاثالن لة ئوسوَليية سوننةكان بوو و كاسيَت و شريتى ظيديؤيى لـة ضةشـنى ئةوانـةى    
)خومةينى(ى دةنارد بؤ توركيا و بانطةشةى بـؤ يـاخيبوونى ئـايينى دةكـرد بـؤ لـةناوبردنى       
كةماليزم لةتوركيا. حكوومةتى توركيا ضةندين كةرِةت داواى لة بؤن كرد تةسليمى بكةنةوة، 

ةَلةمانةكان رةتيان كردةوة، ضونكة ياساى ئةَلمانى ريَطـة نـادات ئةمـة بكـةن. بؤيـة      بةآلم ئ
 حكوومةتى )ئوزال(يش رةطةزنامةى توركى لةقاثالن سةندةوة.

هةرضةند موسـَلمانيَكى ئـايني ثـةروةر     -خودى )ئوزال(يش كة دواتر بووة سةرؤكى كؤمار
كراتى ليرباَلى هةبوو و بةرهةَلستى لة هةموو بوو، بةآلم موسَلمانيَكى ميانرِةو و برِواى بة دميو

بزوتنةوةيةكى توندرِؤيى لةتوركيا دةكرد. ئوزال لةم اليةنةوة و بة بؤنـةى رؤذى )مندالَ(يـةوة،   
لة وةآلمى ثرسياريَكى ثةيامنيَريَكى بيانى سةبارت بةئيسالم، دةَليَـت: ،ئيسـالم ريَطايـةكى    

ر، جا ئةطةر رؤذئاوا نيطةرانة  ئةطةرى ئةوة هـةبيَت  مامناوةندة لةنيَو ئايينة ئامسانييةكانى ت
بزوتنةوةى ئيسالمى لة توركيا كردةوةى توندرِؤييانـة و تريؤريسـتى وةك ئـةوةى لـة وآلتـانى      
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هةذارى جيهانى سيَيةمدا هةية ئةجنام بدات، ئةوة توركيـا لـةم توندرِؤييـةوة دوورة، ضـونكة     
، سةرةرِاى ئةو ئازادييـة  كـة توركيـا بـؤ     كةشى طشتى لة توركيا يارمةتى ئةو بارة نادات

طشت بري و راو هزريَك  فةراهةمى كردووة، ئةمة خؤى ئةو توندرِؤيية لةناودةبات ثيَضـةوانةى  
 (.11/0نهيَنيبوون و ستةم و زؤردارية كةهةميشة دةبنةهؤى توندرِؤيى،)

رى ئـابوورى و  ئوزال لة ئاخر و ئؤخرى هةفتاكانى سةدةى رابوردوو، كاتيَك بـووة راويَـذكا  
ثالنرِيَـذى سياســةتة ئابوورييــةكانى حكوومـةتى ســليَمان دميــرياأل، يةكـةم مؤركــة ئــابوورى    
دووةميش مؤركة سياسييةكانى خؤى بة سةر ئةو ساآلنةوة بةجآ هيَشت، ثاشـانيش كـة لـة    

بووة جيَطرى سةرؤك وةزيران و ئـةجنا لـة سـاَلى     0981ى ئةيلووىل ساَلى 01دواى كوودةتاى 
بة سـةرؤكى كؤمـار، سياسـةمتةدار و     0989ة بووة سةرؤك وةزيران دوايش لةساَلى ك 0981

ئابووريزان و هزرظانانى توركيا لة رووى بـةرِيَوةبردنى كاوربـارى دةوَلةتـةوة باسـيان لـةبارةى      
ثرةنسيثةكانى ئوزاليزمـةوة دةكـرد بةهـةمان شـَيوةى باسـكردنيان لةمـةِر  ئـةو ثرةنسـيثة         

ن بةسةرياندا تيَثةرِى ءكؤن بوون. بةآلم ئابووريزانى ميانرِةو )تورطؤت كةماليزمانةى كة زةمة
ئوزال( نةيتوانى شةمةندةفةرة توركييةكة خباتة سةر سكةى دروست و راسـتةقينةى خـؤى تـا    
مةسةلةكة لة نيَوان هةردوو هزرةكة يةكال بكاتةوة: هزرى توركياى رؤذهةآلتى، واتة بةشـيَك  

مى و هـزرى توركيـاى رؤذئـاوايى ئـةوروثى كةمسـتةفا كـةمال       لة رؤذهةآلتى ناوينى ئيسال
ئةتاتؤرك هةوَليدا بةرةو ئةم ئاقارة بيبات.. توركيا  لةنيَوان هةردوو هزردا، نة ئةوةتة بـووة  
وآلتيَكى ئةوروثى رؤذئاوايى و توانى روخسـارى خـؤى و كلتـوورة رؤذهةآلتييةكـةى بثـاريَزآ      

ريَـن بـؤ طةرِاندنـةوةى ثيَناسـة راسـتةقينةكةى بـة       سةرةرِاى ئـةو هةوآلنـةى لـة ئيَسـتا دةد    
تواندنةوةى هةردوو ذياريية رؤذئاوايية رؤذهةآلتييةكـة لـة ويـذدانى توركـدا و لـة سـؤنطةى       

 بزربوونى لة نيَوان هةردوكياندا.
بةآلم )ئوزال( مـرد و بـةئاواتى خـؤى نةطةيشـت دةوَلـةتيَكى توركيـاى طـةورةى خـاوةن         

هاوضةرخ دامبةزريَنآ و دواى خؤى سليَمان دميـرياأل دةسـةآلتى    -مىئيسال -تيَكةَلةى عيلمانى
 طرتة دةست.

واقيعيَكى نويَيان لة توركيا هيَنا كايـةوة، كاتيَـك حيزبـى     0990هةَلبذاردنةكانى ساَلى 
( كورسى لة ثةرلـةمان دةسـتةبةركرد.   000( كورسى )001طةشةثيَدانى ئيسالمى لة كؤى )
حيزبى سياسى لة ثةرلةمان كـةوا دةخـوازآ سـةرؤكى كؤمـار،     بةم سةركةوتنةشى بووة تاكة 
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سةرؤكى حيزبى ناوبراو راسثيَرآ بة ثيَى دةقةكانى دةستوور كابينـةى تـازة ثيَكبهيَنـآ و بـة     
 ( هةمينى توركيا دامبةزريَت.01ثيَكهيَنانى ئةم كابينةية  حكوومةتى )

ان لةطـةأل نةمجـةدين ئةربـةكان    ويَرِاى مانؤرةكانى حيزبة عيلمانييةكان و هاوكـاري نـةكردني  
رابةرى حيزبى طةشةثيَدان بؤ ثيَكهيَنانى كابينةى نوآ، بةآلم هاوثةميانى نيَوان حيزبى نيشـتمانى  

( مانط زياترى نةخاياند، ئةوةبوو وةزارةت رووخا و شويَنى لـة  0دايك و حيزبى ريَطاى راست، )
است بؤ سةرؤكايةتى ئةربةكان ضؤأل كـرد  بةردةم ئيئتيالفى هةردوو حيزبى طةشةثيَدان و ريَطاى ر

 .0990ى حوزةيرانى ساَلى 00( هةمينى توركيا. لة06بؤ ثيَكهيَنانى حكوومةتى )
( ثةرلـةمانتارى نـاو   0يةكيَك لة طرنطرتين دةستكةوتةكانى حكوومةتةكةى ئةربـةكان، ) 

نةوة كـرد بـة   هةردوو حيزبى هاوثةميانى دةسةآلت، ثيَوةندييان بة ثارتى كريَكـارانى كوردسـتا  
 ( سةربازى تورك بة اليانةوة طريابوون يان رفيَنرابوون.8ئاماجنى بةردانى )

بةآلم، رووكردنى يةطجارةكي ئةربةكان بةطشتى بةرةو رؤذهةآلت و هةوَلى دووركةوتنةوةى 
لة رؤذئاوا بةو سةردانةى بؤ ئيَران بةئةجنامى طةيانـد، نـةخوازة ذةنراَلـةكانى سـوثا ئيَرانيـان      

بار دةكرد بة يارمةتيـدانى ثـارتى كريَكـارانى كوردسـتان و هانـدان بـؤ دامةزرانـدنى        تؤمةت
كؤمارى ئيسالمى توركيا بة ناردنى ئايديؤلؤذييةكانى بـؤ ئـةم وآلتـة، ئةمـة بـووة مايـةى       
توورِةيى بة الى هيَزة ضةكدارةكانى توركياوة لة دذى حكومةتى ئةربـةكان. بؤيـة ئةجنومـةنى    

( 08، )0997ى شوباتى سـاَلى  18دانيشتنى ئاسايى مانطانةى رؤذى  ئاسايشى نةتةوةيى لة
برِيارى بة ئاماجنى دذايةتيكردنى ئوسووَليية ئايينييةكان لة توركيا دةركرد و ئةربةكانيش بةو 
ثيَية سةرؤكى وةزيرانة لةطةأل ئةو دواى ئةندامانى ئةجنومةنى ناوبراو، واذؤى لة سةر برِيارةكان 

واذوكردنةشى حوكمى خنكاندنى بة سةر خـؤى و حيزبةكةيـدا دا. ضـونكة     كرد. ئةربةكان بةم
جيَبةجيَكردنى ئةو برِيارانة، واتا ئةربةكان فيَرطةكانى ئيمام و وتاربيَذان و خولةكانى فيَركردنى 
قورئانى ثريؤز داخبات و سةرثؤشـيش لةخويَندنطـة و فةرمانطـةكانى تـرى دةوَلـةت قةدةةـة       

انة بوو كة بةطويَرةيان )ووراأل ساوا (ى داواكـارى طشـتى كؤمـارى    بكات، ئةمة  ئةو برِيار
داواى بةرزكردةوة بؤ داخستنى حيزبـى )طةشـةثيَدان= روفـاة(. ضـونكة: ،بؤتـة مؤَلطةيـةك       
هةموو ئـةو كةسـانةى تيـا كؤبوونةتـةوة كـة دذايـةتى هـزرى كـةماليزمى دةكـةن و بؤتـة           

زراندنى كؤمارى ئيسالمى لة توركيا بة ريَطةى ئامرازيَكيش بؤ رووخاندنى رذيَم لة ثيَناو دامة
ئةو وتارانةوة كةسةرانى حزبةكة لة كؤبوونةوةكانياندا ب ويان كردنةوة و سةرؤكى حيزبةكـة   
بانطهيَشتى شيَخانى تةرياةتة ئايينييةكانى كـرد بـؤ ئاهـةنطى رِؤذووشـكاندن لةئةجنومـةنى      
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َلنةطرة بؤ ئةو مةسةلةية،. ئةمـة لـة   ، ئةمة  بةَلطةيةكى حاشا هة0997وةزيران لة ساَلى 
 كاتيَكدا روويدا حيزب هيَشتا لة دةسةآلت و ئةربةكانيش سةرؤكى وةزيران بوو.

لةبةر ئةوةى ئةربةكان، لةطةأل )تانسؤضيللةر(ى سةرؤكى حيزبى ريَطاى راسـت و جيَطـرى   
وونى سـاَليَك بـة   سةرؤك وةزيران ريَككةوتبوو لة سةر ئاَلوطؤرِكردنى ثيَطةكةيان دواى تيَثـةرِب 

سةر ثيَكهيَنانى وةزارةت، بؤية ئةربةكان دةست لةكاركيَشانةوةى خؤى ثيَشكة  بة سـةرؤكى  
كؤمار سليَمان دميريِاأل كرد وةك ريَطا خؤشكردنيَك بؤ راسثاردنى  خاتوو ضيللةر بةسةرؤكايةتى 

انى وةزارةت ضـيللةرى  وةزيران، بةآلم دميرياأل بةطوشارى هيَزة ضةكدارةكانى توركيا بؤ ثيَكهيَنـ 
رانةسثارد، بةَلكو بوَلةند ئةجةويدى رابةرى حيزبى ضةثى دميوكراتى راسـثارد وةزارةتـى نـوآ    
ثيَكبهيَنآ بةو ثيَية حيزبةكةى سيَهةمني حيزبى سياسيية لـة ثةرلـةمان، بةمـة  ئةربـةكان     

حيزبـة   دةستى لة هةطبةكة دةرضوو، دواى ئةمة  دميـرياأل )ئةجةويـد(ى سـةرؤكى سـيَيةمني    
( هةمينى توركيا ثيَكبيَنآ، بةآلم ئـةو  00سياسييةكانى لة ثةرلةمانى راسثارد حكوومةتى )

بةرِيَوةضوون، هاوسةنطيى هيَزة سياسييةكانى بة  0999ى نيسانى ساَلى 08هةَلبذاردنانةى لة 
ت، شيَوةيةك طؤرِى، حيزبى ضةثى دميوكراتى لة ثيَشةوةى حيزبة سياسييةكانى ناو ثةرلةمان بيَ

( هـةمينى  07ئةمة  وايكرد )ئةجاويد(ى سةرؤكى ئـةو حيزبـة راسـثيَردرآ حكوومـةتى )    
توركيا بة هاوثةميانى لةطةأل هةردوو حيزبى بزوتنةوةى نةتـةوةيى و حيزبـى نيشـتمانى دايـك     

 ثيَكبيَنآ كة تا ئةم ميَذووة دةسةآلتى لة دةست بوو.
 

 و قةرزداريدا:لةنيَوان ثةرةثيَدان  -دووةم/ ملمالنيَى ئابوورى
%ى هيَزى كار لـةتوركيا بةسـرتاوة بـة بـوارى كشـتوكاَلييةوة، ضـونكة       00لةطةأل ئةوةى 

%(ى دانيشتوان بةكشت و كاَلييةوة خةريكن، كةضـى توركيـا بـة وآلتيَكـى ثيشةسـازى      01)
( 16دادةنرآ بةو سيفةتة ئةندامة لة ريَكخراوى طةشةثيَدان و هاوكارى ئابوورى )ئوسيد( كة )

ثيشةسازى و سةرمايةداريي ثيَشكةوتووى لةخؤطرتووة. بةآلم توركيا بةثيَى ثيَوةرةكانى  وآلتى
نةتةوة يةكطرتووةكان لة ضوارضيَوةى وآلتانى خاوةن دةرامةتى مامناوةند ريزبةنـد كـراوة كـة    

 ( دؤالر زياترة.011تيادا دةرامةتى تاك لة )
لةطةأل هةمان شيَوة   0981-0978ئةطةرضى داهاتى طشتيي نةتةوةيى لةماوةى ساآلنى 

بـة   0981دابةزين لة ريَذةى بةشى تاكى توركيا لةم داهاتة دابـةزى، ئـةوا لـة ثـا  سـاَلى      
ئيَـران و   -بليؤن لريةى توركى لة ئاكامى شةرِى عيَراق 106بةردةوامى سةرى كرد و طةيشتة 
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سـةرةرِاى   %،00بةهؤى زيـادكردنى هـةناردةكانى توركيـا بـؤ ئـةو دوو ووآلتـة بـة رَيـذةى         
 (.16/06ب وبوونةوةى هيَزى كارى توركى لة وآلتانى عةرةبى بةتايبةت لة ليبيا )

تيَبينى كرا، طرنطى ريَذةيى ثيشةسازى لة ثيَكهاتنى داهاتى نةتةوةيى زيـادى كـرد لةطـةأل    
ثاشةكشةيةكى ريَذةيى لة طرنطى ثيشةسازى كشتوكاَلى كةهؤى ئةمـة  دةطةرِيَتـةوة بـؤ ئـةو     

ابووريية نويَيةى حكوومةتى توركيـا بـةثيَى بةرنامةكـةى ئـوزال ثَيـرِةوى كـرد كـة        سياسةتة ئ
بةرجةستةبوو لة زيادبوونى ثشكى وةبةرهيَنان لة ثالنة ئابووريية ساآلنةكانى كةرتى ثيشةسازى، 
سةرةرِاى بةثيشةسازيكردنى كشتوكاأل و ثةرةثيَدانى بةئاميَرى كشتوكاَلى نـوآ تـا بتوانـآ ئـةو     

 رييانة دةستةبةر بكات كة ثيشةسازييةكانى خؤراك و ضنني ثشتى ثآ دةبةسنت.خزمةتطوزا
بـ و   0981كة لة ئةيلووىل سـاَلى   DPEبة ثيَى خةم ندنةكانى دةزطاى ثالنى دةوَلةت 

بـة ريَـذةى    0986كراونةتةوة، ريَذةى طةشةكردنى راستةقينةى داهاتى نةتـةوةيى لـة سـاَلى    
 0981ةزار بليؤن لريةى توركى، لـة كاتيَكـدا لةسـاَلى    ه 07.0% ضووة سةر و طةيشتة 0.0

% بوو. ذمارةى ئةو كؤمثانيا توركيانةى لة رؤذهةآلتى ناوين و ليبيا كاردةكـةن،  1.1ريَذةكة 
دةزطا و كؤمثانيا و نوسينطة، بةآلم سةرةرِاى ئةوة  ئابوورى توركيا ثيَشرت  018بريتيية لة 

ة دةناَليَنـآ، لـةم اليةنـةوة بـاناى نيَودةوَلـةتى لـة       و ئيَستا  بة دةست دياردةى هةآلوسانةو
تاكيدى كردووة كة ريَذةى ساآلنةى هةآلوسان لة توركيا لـة   0981راثؤرتى ساآلنةى بؤ ساَلى 

% ئةو دةمـة بـوو   11% لةكاتيَكدا ئةم ريَذةية 11طةيشتة  0980-0971ميانةى ساَلةكانى 
(. 10/06% ريَذةكة داببةزيَنآ )10انى بؤ بووة سةرؤكى وةزيرانء تو 0981كة ئوزال لةساَلى 

% بة شيَوةيةكى وا خةَلكى هةموو بةيانييـةك بـة هـةواَلى    81وةىلَ ئةمرِؤ ريَذةكة طةيشتؤتة 
باجى تازةتر لة خةو رادةضةَلةكيَن و ئةمـة وايكـردووة طوزةرانيـان سـةخت و نـاخؤ  بيَـت.       

 0981دةبينـى لـة سـاَلى    سةربارى دابةزينى لـريةى تـوركى لـة ضـاو دؤالرى ئةمـةريكى،      
بةرز بؤوة تـا   0990لريةى توركى بوو، ثاشان ئةم ريَذةية لة ساَلى  008دؤالريَكى ئةمريكى 
(يش نرخى يةك دؤالرى ئةمريكى 1110( لريةى توركى و لة ساَلى )6111طةيشتة نزيكةى )

طةيشتة نزيكـةى يـةك مليـؤن لـريةى تـوركى، لـة دةرةجنـامى ئةمةشـدا نرخـى بةرهةمـة           
 ةتاييةكان بةراددةيةكى وا فرِى توركيا ثيَشرت لة ويَنةى بةخؤوةى نةبينيبوو.سةر

دياردةى هةآلوسان، ماك و ريشةى ئةو كيَشة سةرةكييانةية ئابوورى توركيا طريؤدةى بـووة،  
ضونكة هاوردةى توركيا لة شت و مةك و كاآلى سةرمايةدارى دروستكراو و ئةو ماددة خاوانـةى  

ويسـتى ثيَيانـة، وايكـردووة بةشـيَك لـة ديـاردةى هةآلوسـانى جيهـانى         ثيشةسازى توركيـا ثيَ 
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بطوازيَتةوة بؤ توركيا، جطة لةوة  هةآلوسان خؤى لة رِيشةدا لة توركيا هةية، لةبـةر دوو هـؤ:   
يةكةميان: دابةزينى بةردةوامى نرخى لـريةى تـوركى و دووةميشـيان: هةَلكشـانى بـةردةوامى      

 نةوت وةك سةرضاوةيةكى سةرةكى بؤ وزةى  جيَطرةوة. تيَضووى هاوردةكانى توركيا لة
هةرضى كيَشة ئابووريية سةرةكييةكةى ترة لة توركيا، ئةوة كيَشةى قةرزاريية دةرةكييةكانى 

مليـار دؤالر،   11.6طةيشـتة   0981توركياية. بة منوونة قةرزى دةرةكى سةر توركيا لة سـاَلى  
مليـار دؤالر، هةرضـةندة    11طةيشتة نزيكـةى   1111قازاجنى ساآلنةى ئةو قةرزانة  لة ساَلى 

( مليـار دؤالرى  111وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا لة كؤتايى شةرِى دووةمى جيهانييةوة )
(، ضـونكة قـةيرانى ئـابوورى هـةموو ئـةو كؤمةكـة داراييـة        11/01بؤ توركيا خـةر  كـرد )  

بوورى توركيـا، كاتيَـك وياليةتـة    وزةيةكيان بةخشيية ئـا  0981خيَراييانةى وةبادا كة لة ساَلى 
( مليـؤن  001يةكطرتووةكانى ئةمةريكا بة ثيَى ريَككةوتننامةى هاوكارى بةرطرى ء ئابوورى )

دؤالرى داية توركيا لة بةرامبةر نرخـى بةطةرِخسـتنةوةي بنكـة سـةربازييةكاني ئـةمريكا لـة       
مليـؤن   00كة بـةبرِى   توركيا، حكومةتى فةرةنسا  وادةى دانةوةى ئةو قةرزةى لةسةر توركيا

بيداتةوة بة فةرةنسـا، دريَـذكردةوة. سـةرةرِاى ئـةوة  فةرةنسـا       0981دؤالر و دةبوو لة ساَلى 
مليار  0.0مليؤن دؤالر زامن كرد وةك بةشداربوونيَك لةو  011قةرزيَكى ترى بؤ توركيا بة برِى 

وو بـؤ يارمةتيـدانى   ( داينـاب OCEDدؤالرةى كة ريَكخراوى طةشةثيَدان و هاوكارى ئـابوورى ) 
( مليؤن دؤالرى لـة شـيَوةى قـةرزى سـووكة     101توركيا. شانشينى عةرةبى سعوودية  برِى )

قازانج داية توركيا. بـة اليـةنى خؤيشـيانةوة ئـةَلمانياى رؤذئـاوا و وياليةتـة يـةكطرتووةكانى        
مليار  1زياتر لة ئةمريكا هةوَليَكى بيَوضانياندا سندووقى دراوى نيَودةوَلةتى قةناعةت ثآ بيَنن 

و لة ضوارضيَوةى هةوَلى بةردةوامى رؤذئاوا بؤ  0981( ساَلى داهاتوو لةساَلى 0دؤالر بةدريَذى )
 (.11/60بوذاندنةوةى ئابوورى تورك، بدات بة توركيا )

شايةنى طوتنة قةرز وةرطرتنى توركيا كارى كردووةتة سةر ئةو قةرزة ماوة دريَذانةى كة بؤ 
ى توركيا بة ريَطةى وةبةرهيَنانيان بؤ ئةو ثرِؤذانة بةكار دةبريَن كـة ضـاالكى   بوذانةوةى ئابوور

بةرهةميان ماوةيةكى زؤر دةخايةنيَت، لةم اليةنةوة دةوَلةت سةدان ثـرِؤذةى ئـابوورى هةيـة،    
( ثرؤذةى ئابوورى سةرةكى هةيـة، ئـةو ثرِؤذانـة  كـة زؤربـةيان      61بةآلم لة توركيا تةنها )

اَلةكانى بيستى سةدةى بيستةم، يان بريتيية لة ثرِؤذةى ثيشةسـازى خؤيـان،   دةطةرِيَنةوة بؤ س
 0981يان بةرهةمهيَنانى وزة، يان ريَطاوبان، يان سيستمى بـاناى. لـةم ثرِؤذانـةدا لةسـاَلى     

( هةزار كريَكار كاريان دةكرد و بةشداريكردنى ثرِؤذةكان لة داهاتى نةتةوةيى طةيشـتة  001)
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وة  حكوومةت برِياري دا ذمارةيةك لـةو ثرِؤذانـة بةكـةرتى تايبـةت     %، كةضى ويَرِاى ئة00
 (.16/01بفرؤشيَت بة ثيَى ثالنة ئابوورييةكةى ئوزال )

طةجنينةى توركيا طةيشتة ليَـوارى ئيفالسـبوونيَكى نائاشـكرا،     0977ئةطةرضى لة ساَلى 
دا هـةناردةى ئـةم   ( مليـار دؤالر لةكاتيَكـ  0كاتيَك كة هاوردةكانى توركيا طةيشتنة ثرت لة )

مليار دؤالرى تيَنةثةرِاند، بةآلم قةرزى دةرةكى سةر توركيا لـةو ميَـذووةوة زؤر    0.7وآلتة لة 
مليار دؤالر، ضـونكة زؤربـةى ئـةو     011بةخيَرايى كةَلةكة دةبوون تا لةم رؤذطارةدا طةيشتة 

ىل ثيشةسـازى  كؤمةكانة بؤ ئابوورييةكى ئيستيهالكى دةضوون كة تا رِادةيةك بة بـآ بيناطـة  
% هيَزى كارى توركيايى بيَكار، ئةودةمة ريَذةى بيَكـارى  00وةبةرهيَنان بوو، سةرةرِاى بوونى 

( مليؤن بيَكار، لةكاتيَكدا بازارِى كـار سـاآلنة   1بةثيَى ئامارة رةمسييةكان طةيشتة نزيكةى )
ا لةتواناياندا نيية ثيَشوازى لة نيو مليؤن بيَكارى نوآ دةكات كة قةوارةكانى ثرِؤذةكانى توركي

 (.11/60ئةم هةموو زيادةية لة هيَزى كار بطرنةخؤ )
جا، ئايا ئوزاليزم بؤ بارودؤخى دارِووخـاوى ئـابوورى لـة توركيـاى كـةماليزم و ناوةنـدى       
عيلمانى ض ريَكاريَكى طرتةبةر دواى ئةوةى دياردةى هةآلوسـان  لـةم وآلتـة ثـةرةى سـةند و      

 ريش تةشةنةى كرد؟!قةرزةكانى سةرى زياتر و بيَكا
جيَطـرى سـةرؤك وةزيـران بـوو و بةرنامـة       0981تورطؤت ئوزال ئةو دةمةى لـة سـاَلى   

سةقامطرييية ئابوورييةكةى دارِشت، ناويان ليَنا )ئابووريزانى سيكرباز( نةخوازة ثا  ئـةوةى  
ء توانى خشتةسازييةك بؤ قةرزةكانى توركيا بكات بةريَطاى ناسـياوةكانى لةناوةنـدة دارايـى   

كاتيَـك بةرنامـة ئابوورييةكـةى بـووة هـؤى       0981ئابووريية جيهانييةكاندا، بةآلم لةسـاَلى  
ئيفالسبوونى ضةندين ثرؤذةى وةبةرهيَنان، لةوانة بوو رووبةروِوى دادطاييكردن ببيَتـةوة. وةىلَ  
بة ضاالكى بةرنامةكةى ئوزال، هؤيةكيش بوو بؤ زيادبوونى دةرامةتى تاكى تورك سـاآلنة لـة   

، ئةطةرضـى خـةرجكردنى   0989دؤالر سـاآلنة لـة    0611بؤ  0981دؤالرةوة لةساَلى  811
 (.10/6طشتيى لة توركيا كةمكردةوة )

توركيا، بة دةردى هةموو دةوَلةتـة سـةرمايةداريية ثـةراويَزخراوةكانى، وةك: بـةرازيل و     
وو بـة  كؤرياى باشوور و ضينى نيشـتمانى )فـةرمؤزا(، لـة ميانـةى هـةردوو دةيـةى رابـورد       

ئاراستةى ثةرةسةندنى خيَراى سةرمايةدارى تةكانى بة خؤيدا و سةرمايةداريى بيانى رذانة ناو 
وآلتةكةى و ثيشةسازييةكانى فراوان بوون و شارةكانيشـى طـةورة بوونـةوة. ئةمانـة هـةموو      
سةدان هةزار لة ئاميَرى بةكارهيَنانى سةرمايةدارييان هةَلمذى. ئيَستا  توركيـا ئـةم باجـة    
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ةداتةوة، سةرةتا بة ثشك بؤ دانةوةى ئةو قةرزانـةى ثةيـداى كـردن، يـان سـوودة زؤرةكـان،       د
%(ةوة 01ئةمة  بة باريَكى طران دادةنرآ بؤ سـةر بودجةكـةى، دواى ئـةوةى قـازاجنى لـة )     

 (.10/11زيادى كرد ) 0991%( لةساَلى 01بةرةو ) 0976لةساَلى 
ــةى ال  ــةم هةنطاوان ــا ب ــةتى توركي ــرِؤيش، حكووم ــارة  ئيم ــةوأل دةدات ب ــوارةوة، ه ى خ

 (:10/06ئابوورييةكةى، ضارةسةر بكات )
ثشتطرييكردنى لةو كؤمثانيايانةى لة رؤذهةآلتى ناوين كار دةكـةن، بـة دابينكردنـى     -0

ثاراستنى ئابوورى بؤيان، وةك كةمكردنةوةى نامةى ثاَلثشتى )رسائل االعتماد( بة تايبةت بؤ 
طةيشـتة   0991دةكةن و لةوآ بـةهاى كارةكانيـان لـة سـاَلى     ئةو كؤمثانيانةى لة ليبيا كار

 نزيكةى يةك مليار دؤالر.
هاندانى هةناردةى قووتووبةند و طؤشت و كـاآلى دروسـتكراو و قومـا  بـة ريَطـةى       -1

ئاسانكارى دَلنيايى لة ئاستيَكى بةرز بؤ هةناردةكارانى تـورك و هانـدانيان بـؤ وةبـةرهيَنانى     
 ى قورسى توركى و لةناو خودى توركيا .سةرمايةكانيان بة دراو

دنةدانى بازرطان و ثيشةسازيكارانى تورك بةرةو هاوكارى لةطةأل دةزطـاى ثالنـدانانى    -1
 دةوَلةت و كةمنةكردنةوةى ئةو ثاَلثشتييانةى )ئيعتماد( بؤيان تةرخان كراوة.

سـتيَوةردانى  خوَلااندنى جؤريَك متمانة لة نيَـوان جـةماوةر و دةوَلـةت، سـةرةرِاى دة     -6
دةوَلةت لة دانانى نرخ لة سةر كاآلكان، ضونكة سياسةتى بازارِى ئازاد كة دةوَلةت جيَبـةجيَى  

 (.10/6كرد بة ريَطةى ملمالنيَى ئةو كؤمةآلنةى مامةَلةى تيا دةكةن، سةردةكةويَت )
خؤى بؤ سةرؤكايةتى كؤمار كانديد كـرد، دروةـى ئـةم سـآ      0989ئوزال، كة لة ساَلى 

ييةى بةرزكردةوة: ئازادى هزر، ئازادى بازارِ و ئازادى بري و باوةرِ، بةآلم ثا  ئـةوةى لـة   ئازاد
هةَلبذاردنةكان سةركةوت نةيتوانى هةموو خواست و ئارةزووةكانى دةسـتةبةر بكـات، بـةَلكو    

يةكيَك لة رابـةرانى ئؤثؤزسـيؤن لـة     -تةنها بةشيَكى كةميان نةبيَت. ضونكة بة وتةى دميرياأل
،رذيَمـى دةسـةآلتدارى توركيـا نـةيتوانى ثةرةسـةندنى       -رى دةسةآلتى سـةرؤك ئـوزال  رؤذطا

(. بؤيـة ئـوزاليزم لـة طةشةسـةندنيَكى ريَـذةيى بـةوالوة،       10/6نةتةوةيى فةراهةم بكـات،) 
%ى 01طةشةسةندنيَكى راستةقينةى لة توركيا بةئةجنام نةطةياند، ضـونكة تـاوةكو ئيَسـتا     

 مةتة.طةىل تورك هةذار و كةم دةرا
توركيا ثيَويستى بةئازاديي سياسـى و دميـوكراتى راسـتةقينة و سـةقامطريى نيشـتمانى      
هةية، ئةمانة مةرجى بنةرِةتيي طةشةثيَكردنة لةوآلتدا، ثيَويستى بةحكوومـةتيَكى بـةهيَز و   
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ضاونةتر  و خاوةن بةرنامةيةكى نيشتمانى و سياسى و ئابوورى هةية تا بتوانآ وآلت لةبارى 
 بيَكارى و قةرزبارى و تريؤر و ثةرتبوونى سياسى رزطار بكات. هةذارى و

طيَرِانةوةى هاوسةنطيى ئـابوورى بـؤ توركيـا     0988-0981لةطةأل ئةوةى شةرِى كةنداوى يةكةم 
دةستةبةركرد لة دةرةجنامى هةناردةى بؤ عيَراق و ئيَـران و ضـاالكبوونى بازرطـانى سـنوورى نيَـوان و      

و راطرتنـى   0990راوسيَيةكانى ترى دةوروبةرى، بةآلم شةرِى كةنـداوى دووةم  نيَوان ئةم دوو وآلتة و د
هــةناردةى نــةوتى عيَــراق و وةســتانى هــةناردةى توركيــا بــؤ عيَــراق و وآلتــانى كةنــداو بــة هــؤى 

( مليار دؤالر زةرةرمةنـد  61دةستدريَذيكردنى عيَراق بؤ سةر دةوَلةتى كويَت، وايكرد توركيا بة برِى )
( مليار دؤالرةشى خبةينة سةر كة توركيا ساآلنة بؤ شـةرِى ناراطةيةنـدراوى   01ئةطةر ئةو )بيَت. جا، 

خةرجى كردووة، سةربارى ئةو قةرزانة  كـة لـة    1111(ةوة تا ساَلى 0980لة ساَلى ) PKKدذ بة 
 1110باناى نيَودةوَلةتى و سندووقى دراوى نيَودةوَلةتى ثةيداى كردووة و تا مـانطى نيسـانى سـاَلى    

( مليار دؤالر، ئةوة دةزانني توركيا ئـةمرِؤ لـة ض قةيرانيَكـدا دةذى و هـةموو     11طةيشتؤتة نزيكةى )
نـةيانتوانى ضارةسـةرى بكـةن لةبـةر      0991حكوومةتةكانى توركيا  دواى مردنى ئوزال لة سـاَلى  

انى بـةردةوام  ب وبوونةوةى طةندةَلى ئيدارى و سياسى لة وآلت و لة سؤنطةى زاَلبوونى طرووثةكانى تاو
( تـؤرِى مافيـاى   60)مافيا( لة هةموو اليةنةكانى ذيان لة توركيـا. دةبينـى ويَـرِاى ئاشـكراكردنى )    

شارةزا لة برِينى بانن و بةتاآلن بردنيان و ثاشان ب وكردنةوةى ئيفالسبوونيان و جطة لـة ئاشـكراكردنى   
، ئـةوا  1110و تريؤر تـاوةكو سـاَلى   مافياكانى بازرطانى تلياك و ضةك و قؤَلربِين و كوشتنى سياسى 

تـؤرِى   011دةزطا رةمسييةكانى توركيا جةخت لة سةر ئةوة دةكةن كة هيَشتا لـة توركيـا زيـاتر لـة     
 مافياى تر هةن و دزةيان كردؤتة نيَو ثيَكهاتةكانى كؤمةَلطةى توركى.

 
 سيَيةم/ ملمالنيَى كؤمةآليةتى: كيَشةى كةمايةتييةكان لةتوركيا:

ايةتييةكان لة توركيا لةطةأل سةرهةَلدانى دةوَلـةتى عومسـانى دةسـتيثيَكرد،    كيَشةى كةم
كاتيَك ئةو هؤزةى )عومسان( سةرؤكايةتى دةكرد، توانى ئيمثراتؤرييةتيَكى طةورة دامبـةزريَنآ  
طةالنى عةرةب و كورد و فار  و ئةرمةن و ضةركة  و بولطار و رؤمـان و سـرب و يؤنـان و    

ى مؤزاييكى فرة رةطةز لة رووى نةتةوة و زمانةوة لـة خـؤبطرآ. بـةآلم    ئةوانيرت لة دةوَلةتيَك
بريؤكةى يةكيَتى عومسانى داتاشراو، ضةتريَكى ثان و ثؤرِى لة سةرةوةدا ثيَدادابوو، دةوَلةتةكة 
بةدميةن وا دةهاتة ثيَش ضـاو لـة رووى ئيدارييـةوة هاورِةطـةزة، وةىلَ ثيَكهاتـة جياجياكـانى       

بة ئاشكرا بة دريَذى ثيَنج سةدةى رابوردوو لة تةمةنى دةوَلةتى عومسانى،  ناوةوةى بة نهيَنى و
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تيَدةكؤشان لة ثيَناو بةدةستهيَنانى ثيَناسة نةتةوةييةكانيان. كة بزوتنةوةى كةماليزميش لـةو  
ثارضة بضووكةى نيَوى )ئةنادؤأل( و ثاةاوةى خاكى بةرين و طةورةى دةوَلـةتى عومسـانى بـوو،    

  ئةوةى هاوثةميانـةكان مرياتـى ثيـاوة نةخؤشـةكة )دةوَلـةتى عومسانى(يـان       سةرى هةَلدا ثا
دابةشكرد، سآ نةتةوةى جياواز لةرووى رةطةز و زمان و كلتوورةوة لة وآلتى ئـةنادؤأل لةطـةأل   
تــورك دا دةذيــان، ئــةوانيش بريتــى بــوون لةعــةرةب و كــورد و ئةرمــةن، ســةرةرِاى ضــةند 

ةكى نةتةوةيى و زمانةوة لةطةأل توركدا هاوبة  بوون، وةك: نةتةوةيةكى تر كة لة رووى رةضةَل
 ضةركة ، الز، قازاق و داةستان و ئةوانيرت.

بةآلم هةردوو نةتةوةى كورد و عةرةب ضةكيان هةَلطرت و دايانة ثاأل بزوتنةوةكةى مستةفا 
بوونيان كةمال ثاشا بؤ بةرطريكردن لة وآلتى ئةنادؤأل لة دذى داطريكةرى بيانى بة هيواى شـاد 

بة ئؤتؤنؤمى ثا  ئةوةى وآلت سةربةخؤيى وةردةطرآ. بؤ هةقياةت و بؤ ميَـذوويش دةَلـيَني:   
ئةرمةنةكان لة هةموو طةالن زياتر ثةرؤشى سةربةخؤيى و ثاراستنى ثيَناسـة نةتةوةييةكـةيان   
 بوون، بؤية هاوكارى بزووتنةوةكةى مستةفا كةماليان نةكرد، بـةَلكو ثـردى ليَككاَليبوونيـان   
لةطةأل هاوثةميانةكان دريَذ دةكـردةوة، بـة تايبـةتى دواى دامةزرانـدنى كؤمـارى ئـةرمينياى       
سؤظيَتى وةكو هةوَليَك لةثيَناو دامةزراندنى دةوَلةتيَكى ئةرمةنى لـة وآلتـى ئـةنادؤأل و دواى    

 ئةوة  دامةزراندنى دةوَلةتى ئةرمينياى طةورة لة ناوضةكة.
اى ئةسكةندةرؤنة و ناوةندى هةردوو وياليةتى سعرد و هةرضى عةرةبةكانى دانيشتووى ليو

( و ئةو بةشانةى نزيكى سنوورى سوريا لة وياليةتةكانى دياربـةكر و ةـازى   18/09ماردين )
عيَنتاب و ئةدةنة  بوون، ئةوا نةيانتوانى ثيَناسة نةتةوةييةكةيان بثاريَزن بةتايبةت ريفؤرمة 

ون لة ناو خؤياندا بة شيَوةزارة عةرةبيية سوورييةكة كؤمةآليةتييةكانى ئةتاتؤرك بةوة رازى بو
باخيَون، بة تايبةتى ثا  ئةوةى ليواى ئةسكةندةرؤنة بة توركيـاوة لكيَنـدرا بـة بـآ ئـةوةى      
ئةلفباى عةرةبى يان نووسينى عةرةبى بزانن ضونكة ميديايةكى عةرةبى تايبةت بةخؤيان شك 

دةوَلــةتى توركيــاى تــازة ئيجــاد، هــيض نــةدةبرد، لــة نيَويانيشــدا لــة ثــا  دامةزرانــدنى 
بزووتنةوةيةكى نةتةوةيى جوداخوازيى يان هيض بزوتنةوةيةك بؤ سةربةخؤييبوونيان لة توركيـا  
سةرى هةَلنةدا، ضونكة روويانكردة ذيانى نويَيان بة تايبةت لة بوارى بازرطـانى.. نـةك هـةر    

ة لة دوو بزووتنـةوةى نةتـةوةيى   ئةوة، بطرة زمانة عةرةبييةكةشيان لةبريكرد. ليَرةشةوة، جط
كة ئةوانيش: بزووتنةوةى ئةرمةن و بزووتنةوةى كـورد بـوون و تيَدةكؤشـان لـة ثيَنـاو مـافى       

 ضارةنووسى خؤيان، ئةوا توركيا رووبةرِووى هيض بزووتنةوةيةكى تر نةبؤوة.
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 بزوتنةوةى ئةرمةنى: -1
ئةوروثاوة بةرةو رؤذهـةآلت،  دواى نيوةى سةدةى نؤزدةهةم، شنةباى رِابوونى نةتةوةيى لة 

وةك هـةموو كةمايةتييـةكانى ديكـةى دةوَلـةتى      -هةَليدةكرد. ئةودةمة، رؤحـى نةتـةوةيى  
بةالى ئةرمةنييةكانيشـةوة جؤشـى سـةندبوو بـة طةِرانـةوة بـةرةو سةرضـاوةكانى         -عومسانى

ينياى كلتوورى نةتةوةيى خؤيان، هةر ضةندة ئةوان دابة  بووبوون بة سةر سآ دةوَلةت: ئـةرم 
رووسى، ئةرمينياى ئيَرانى، ئةرمينياى توركى و بةشيَكى زؤريشيان لة وآلتانى تـرى جيهـان   
ثةرت و ب وبووبوونةوة. بةآلم ئةرمةنييةكان ثةرؤشى يةكطرتن بوون و هةستيان بة طرنطى ئةم 
ــةناوى )ميشــاك(ةوة    ــة رؤذنامةكــةى ب ــةردزرؤنى( ل ــدا دةكــرد.. )ئ ــة ذيانيان مةســةلةية ل

ى دةَليَت: ،دويَنآ ئيَمة تةنها تايفةيةكى ئةكلريكى بووين، سـبةينيَش نيشـتمانيَك   نووسيويةت
 (.19/01بنيات دةنيَني،)

ئةم بزوتنةوة سةربةخؤييةى ئةرمةن، طومانى بة الى سـوَلتان عةبدوحلةميـدى دووةمـةوة    
دةَليَـت:  هورووذاند و توورِةيى و نيطةرانى خؤى لةم بارةيةوة دةردةبرِى. نووسةريَكى ئةرمةنى 

، نوقمى الفاوى خـويَن بـوو، ئـةو    0890-0896،ئةرمينيا هةمووى لة نيَوان هةردوو ساَلى 
دةمةى سةدان خيَزان بة شيَوازيَكى وةحشيطةرانة قةتأل و عام كران بة تةرحيَكى وا ئةمريكا و 

وشتارة ئةوروثا بةريسوابوون و مةترسى طةورة ناويان برد، دةوَلةتة طةورةكان بؤ راطرتنى ئةم ك
هاتنــة وةالم، بــةآلم دةســتيَوةردانيان تــةنها بريتــى بــوو لــة هةَلويَســتى مةبــدةئى.. وةىلَ  
ــرِؤذة جةهةندةمييةكــةى لةمــةرِ قرِكردنــى   هةرةشــةكان وايــانكرد ســوَلتان عةبدوحلةميــد ث
ئةرمةنييةكانةوة رابطرآ. بـة منوونـة ئـةو جـةنطاوةرة ئةرمةنييانـةى كـة ترسـيَكى زؤريـان         

هةوَلياندا دةستبطرن بـة سـةر بـاناى عومسـانى لـة       0890لةمانطى ئابى ساَلى  ليَنيشتبوو،
قوستةنتينية و هةرِةشةيان كرد: ئةطةر بيَت عومسانييةكان دةست لة ثالنى خؤيان بؤ قرِكردنـى  
ئةرمةن هةَلنةطرن، ئةوا بينايةى باناةكة بة ديناميَت تةخت دةكةن. وةىلَ باَليؤزى رووسيا )م. 

ناوى دةوَلةتانى زهليَزةوة توانى بةوة ضارةسةرى كيَشـةكة بكـا، بـةَليَنى لـة      مةكسيمؤف( بة
دةوَلةتى عومسانى وةرطرت لةم بارةيةوة ضاكسازى بكات، بةآلم بةَليَنةكان جآ بةجآ نةكران و 

( هـةزار قوربـانى   111درويَنةى دواين ثاذى كارةساتى ئةرمةنييةكان لة دةوَلةتى عومسانى، )
 (.19/01بوو، )
ةطةرضى ئةرمةنييةكان وةكو هةموو كةمة نةتةوايةتييةكى ترى ناو دةوَلـةتى عومسـانى،   ئ

كرد، بةآلم حيزبى )ئيتكـاد و   0918بة طةشبينييةوة ثيَشوازييان لة كودةتاى عومسانى ساَلى 
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تةرةقى( دواى ئةو قؤناةة شؤرِشطيَرِييةى كة جةماوةر لة ميانةى خؤثيَشاندانةكانى فيَرطـةى  
ــةو ثرنســيثة   جــةنطى و ري ــة هــةموو ئ ــةرىِ، ل ــدا تيَث ــانى تةقســيم، ثيَ ــةكانى طؤرِةث ثيَوان

رزطارخيوازييانةى لة سةروبةندى شؤرِ  ب وى كردبوونةوة ثاشطةز بـؤوة، بةتايبـةتيش ثـا     
ئةوةى دروةى )توركيا تةنها بؤ توركةكان(ى بةرزكردةوة. ئيدى بة شيَوةيةكى وا دةستيانداية 

نى ئازادى و ضةوساندنةوةى كةمة نةتةوايةتييـةكان، تةنانـةت لـةم    ستةم و زؤردارى و كثكرد
 كردةوانةياندا سوَلتان عةبدوحلةميديان  بةزاند.

كاتيَكيش ئيتكادييةكان لة شةرى جيهانى يةكةم برِيارياندا بضنة ثاأل ئةَلمانيا و نةمسـا،  
تييــانى حكوومــةتى عومســانى داواى لــة ئةرمةنييــةكان كــرد ئــةوانيش شــان بةشــانى هاوآل

ئيمثراتؤرييةتةكة ضةك هةَلبطرن، بةآلم كةلةشةرِى )سارى طاميش( شكان، لؤمةكةيان هةموو 
خستة ئةستؤى سةربازةكانى ئةو تيثة ئةرمةنييانةى لة سوثاى عومسانيدا شةرِيان دةكرد، لـة  

 0900دةرةجنامى ئةمةدا بةرةو سنوورةكانى رووسيا دوور خرانةوةو ثاشان لـة ئـادارى سـاَلى    
ى 11كةكانيان ىلَ سةندرايةوة، نةك هةر ئةمة، بةَلكو وةزيـرى جـةنط ئـةنوةر ثاشـا لـة      ضة

مةرسـووميَكى مةترسـيدارى بـة نـاوى كؤميتـةى توركيـاى طةجنـةوة         0900مايسى ساَلى 
ب وكردةوة تيـادا فةرمانيـدا بـة دوورخسـتنةوةى هـةموو ئةرمةنييـةكان لـة وياليةتـةكانى         

بةرةو ئةو بيابانة عةرةبييانـةى كةوتوونةتـة باشـوورى هيََلـى      ئةرمينيا و ئةنادؤأل و كيليكيا
بةةدا، ئةم دوورخستنةوةية لة جينؤسايد بـةوال ضـيرتى نةدةطةيانـد، ئـةويش بةسـآ قؤنـاك       

 (.19/01بةرِيَوةضوو: قؤناةى كوشتارطة، قؤناةى كاروانةكان، قؤناةى ئؤردوطاكانى بيابان )
رِكردنة بووة هؤى طيـان لةدةسـتدانى يـةك مليـؤن     ئةرمةنييةكان ثيَيان واية: ئةم ثرؤسة ق

هاوآلتى ئةرمةنى، بةمة  كؤى ئةو هاونيشـتمانيية ئةرمةنييانـةى عومسانييـةكان لـةناويان     
بردن، طةيشتة يةك مليؤن و نيو ئةرمةنى. ئيمرِؤيش بزوتنـةوةى ئةرمـةنى كـار دةكـات بـؤ      

بة هةقياةتى ئةم كوشـتارطةيةى  ئةوةى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكانء توركيا  دان بنيَن 
ساأل  81طةىل ئةرمةنى تيادا بووة قوربانى، ئةمة دواى ئةوةى كة  ثرت لة  0900كة لة ساَلى 

تيَدةثةرِآ  بةسةر ثةميانى لؤزان كة بة ثيَى مادةكانى ئةرمينياى ليَكرتازان و دابةشى كردن بة 
 ئيَران.سةر هةرسآ دةوَلةتى دراوسآ: يةكيَتى سؤظيَت و توركيا و 

( تـوانى قةناعــةت  1110لـؤبى ئةرمـةنى لـة فةرةنسـا )لـة كـانوونى دووةمـى سـاَلى         
بةثةرلةمانى فةرةنسا بينيَت دان بنآ بة هةقياةتى رووداوى قةتأل و عامى ئةرمـةن لةسـاَلى   

و زةروورةتى دانثَينـانى توركيـا بـةو مةسـةلةية، جطـة لـةوة  برِياريـدا بـةدانانى          0900
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قوربانييةكانى ئةرمةن لة ناو جةرطةى شارى ثـاريس، ضـةند دةوَلـةتيَكى    ثةيكةريَك بؤ يادى 
ديكة  ئامادةكارى دةكةن بؤ دةركردنى دانثيَنانى لةم جـؤرة، ئةطةرضـى توركيـا سـةبارةت     
بةمة نارِةزايى دةردةبرِآ و  ب وى دةكاتـةوة كـة هـةر دةوَلـةتيَك دان بـةوةدا بنـآ ثَيوةنـدى        

ــ  ــرآ و ئةم ــةأل رادةط ــابوورى لةط ــرن و  ئ ــةى ىلَ دةط ــدياكان رةخن ــةو سياســةتةية مي ة  ئ
 بةسياسةتيَكى بيَهوودةى دادةنيَن لة سةردةمى جيهانطريى و مافى مرؤظ.

وا زانراوة، بزوتنةوةى نويَى ئةرمةنى كة داواى تؤَلـة و سـةربةخؤيى دةكـات، لـة سـاَلى      
وانـى ئةرمـةنى،   لة )بور  حةممود( لة لوبنان دامةزرا، ئةو دةمةى نةوةى سـيَيةمى ال  0970

ثيَشمةرطةكانى فةَلةستينيان بة باشرتين يارمةتيدةرزانى بؤ خؤيان لةرووى مةشن و راهيَنان و 
ضـةكةوة و ريَكخراويَكــى نهيَنييـان دامةزرانــد، ناويـان ليَنــا سـوثاى نهيَنــى ئةرمـةنى بــؤ      
ند رزطــاركردنى ئــةرمينيا و بــةكورتى بــةريَكخراوى )ئاســاال( ناســرا. ئــةم ريَكخــراوة ضــة 

ــك   ــاوين بةســت، كاتيَ هاوثةميانييــةكى لةطــةأل بزووتنــةوة رزطارخيوازييــةكانى رؤذهــةآلتى ن
سـازدا و   0981كؤنطرةيةكى رؤذنامةنووسى هاوبةشى لةطةأل ثارتى ماركسى كـورد لةسـاَلى   

تيادا هةردووال جةختيان كردة سـةر خـةبات لـة ثَينـاو دامةزرانـدنى سيسـتمطةىل ميللـى        
)ئاسـاال( ضـةندين ضـاالكى لـة دذى كةسـايةتى و بةرذةوةندييـةكانى        لةناوضةكة، ريَكخراوى

تةنها لة وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا توانى  0981توركيا ئةجنامدا. بةمنوونة: لة ساَلى 
( ديثلؤماتكارى تورك لةناو ببات. لةثا  هاتنةسةر دةسةآلتى )ئيمـام خومـةينى(  لـة    0)

خةباتطيَرِةكان لةثيَناوى مافى خؤيان لة جيهـان، لـة تـاران    ئيَران ،كؤرِى ريَكخراوة ميلليية 
طرآ درا و ريَكخراوى )ئاساال( تيادا بةشدار بوو، ثاشـان نوسـينطةيةكى تايبـةتى لـة تـاران      

 كردةوة.
واديارة، ئيمام خومةينى ويستى يارى بةكارتى ئةرمةنييةكانةوة بكـات لـةدذى توركيـا،    

نةيارانى رذيَمى ئيَران دابوو ضاالكى لةناو توركيـاوة بـة   ضونكة توركيا ريَطةى بةذمارةيةك لة 
ئةجنام بطةيةنن بة تايبةتى لـةو ناوضـة سـنوورييانةى كةنيمضـة كراوةيـةك بـوون لـة ثـيَش         
بةرهةَلســتكارانى ئيَــران و ئةوانــةى دةيانويســت لــةم وآلتــةوة هــةَلبيَن، بــةهؤى ريَطــةدانى 

 (.11/09دةسةآلتدارانى توركيا )
ريَكخراوة ئةرمةنييانة: ريَكخراوى سوثاى نهيَنـى ئةرمـةنى ماركسـيزم و     كاتيَك ئةم سآ

كة ضةندين كردةوةى سـةربازى لـة دذى دةزطاكـانى     -ريَكخراوى سوثاى شؤرِشطيَرِى ئةرمةنى
-11و ريَكخراوى راديكاَليية ئةرمةنييةكان، لة شـارى لـؤزان لـة     -فةرةنسا بةئةجنام طةياند
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مـني كـؤنطرةى ئةرمـةنييان طـرآ دا، كـؤنطرةى نـاوبراو       دووة 0981ى تةمووزى سـاَلى  16
 (91/90بةرنامةى خؤى بؤ ماوةيةكى كورت بةم شيَوةيةى الى خوارةوة ديارى كرد: )

( مليـؤن كةسـن و   1ئةو كؤمةَلة ئةرمةنييانـةى لـة دةرةوة نيشـتةجيَن و نزيكـةى )     -0
 تائيَستا ريَك نةخراون، بكريَن بةهيَزيَكى سياسى كاريطةر.

ســتةبةركردنى ثيَناســةيةكى رةوا بــؤ ئــةو ئةرمةنييانــةى لــة دةرةوةن، ســةرةرِاى دة -1
 دانثيَنانى ديثلؤماسى بةنويَنةرة ناحكومييةكانيان.

بة هةموو شيَوازيَكى سياسى و ديثلؤماسى خةبات بكرآ لة ثيَناو دانثيَنانى بة مافى  -1
 دةسةآلتى توركداية.جيَطريى طةىل ئةرمةنى و رزطاركردنى ئةو خاكةى لة بن دةستى 

ــوردوو و ئيَســتا و   -6 ــة بةرذةوةنــدى و مافــةكانى راب بــةرطريكردن و ثاريَزطــاريكردن ل
 داهاتووى طةىل ئةرمةنى كة لة دةرةوةى وآلت نيشتةجيَية.

ئةطةرضى، سوثاى نهيَنى ئةرمةنى، ئةرمينياى سؤظيَتى بةنيشتمانى نةتةوةيى دادةنيَـت،  
بةسؤظيَت نةدةكرد، كةضى ئةرمةنييةكانى بةيروت بانطةشة بؤ وةليَ )تاشناق(ةكان متمانةيان 

دامةزراندنى دةوَلةتيَكى ئةرمةنى دةكةن تا ببآ بةبةشيَك لة جيهـانى سـيَيةم، لةبـةر ئةمـة     
)جيمس كةرنوسيان(ى كاهني، كؤنطرةى )لؤزان(ى بة ،كؤنطرةى زؤرينةى ئةرمةنى بيَـدةنط،  

وانى بطاتة دةرةجنامى زانستييانة بؤ خزمةتكردنى (. بؤية ئةم كؤنطرةية نةيت19/09ناو برد )
كيَشةى ئةرمةنييةكان هةرضةندة هةندآ سةركةوتنى بةدةستهيَنا لةبوارى وةطةرخستنى تواناى 
ئةرمةنييةكان تاببنة هيَزيَكى كاريطـةر تـا ماوةيـةكى زؤر ماداميَـك هيَشـتا نـةيانتوانيوة       

بةر بة قةتأل و عامى ئةرمةنييةكان دةستةبةر دانثيَنانى رةمسى نةتةوة يةكطرتووةكانيان بةرام
بكةن، ئةو قةتأل و عامةى كة بةرثرسانى تورك نايانـةوآ طويَيـان ىلَ بـآ، يـاخود بـة سـةر       
زمانياندا بيَت. لةم اليةنةوة وةزيرى دةرةوةى توركيا لة ئاخاوتنيَكـدا رةخنـةى لـة فةرةنسـا     

تانى ئةرمةنى دةدات لة دذى تورك،، طرت، ،ضونكة بةب وكردنةوة ثروثاطةندة هانى تريؤريس
بةر لةمة  باَليؤزى توركيا لةفةرةنسا )عةدنان بوالق(، تةلةفزيؤنةكانى فةرةنساى تؤمـةتبار  
كرد و طوتى: ،بة  بةحاَلى خؤم وةك كةسيَك ثشتاوثشـت لـة عومسانييةكانـةوة هاتوومةتـة     

م )جينؤسـايد( بضـيَت،   خوارآ، هيض شتيَك لة توركيا رووي نةداوة، لة شـيَوةى قـةتأل و عـا   
(. لةاليةكى ترةوة، )كـةنعان ئيظـرين(ى سـةرؤك كؤمـارى توركيـا، لـة وتارةكـةى        19/09)

تاكيدى كرد و طوتى:  0986ى مايسى ساَلى 09بةبؤنةى جةذنى وةرز  و الوانةوة، لة رؤذى 
ساأل لةمةوبـةر لـة ثَينـاو سـةربةخؤيى و رزطـاركردنى خاكةكـةى لةضـنطى         00،توركيا كة 
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كةران خةباتي كرد، نابَيـت بسـتة خـاكيَكى دةسـتى ىَل هـةَلبطريآ بـؤ ئـةوانيرت. ئـةو         داطري
دوذمنانةى توركيا  كة لة ناوةوة و دةرةوة هةولَ دةدةن بؤ دابةشـكردنى وآلت و الوازكردنـى   
بة ريَطاى تريؤر وةك ريَطا خؤشكردنيَك بؤ تيَكدانى و سرِينةوةى لة بوون و وجوود لـة تؤَلـةى   

اَلةى بةر لة ئيَستايان، لة هةوَلةكانياندا سةركةوتوو نـابن، ضـونكة ئـةتاتؤرك    س 00شكستى 
 (.10/0ئةم نيشتمانةى بة ئةمانةتيَك سثاردة ئةو الوانةى كة لة توانايانداية بيثاريَزن، )

لة كاتيَكدا توندوتيذى ئةرمةنييةكان لـة اليـةن سـوثاى نهيَنـى ئةرمةنييـةوة، رووى لـة       
هةَلويَستى  -ديارترين حيزبة سياسيية ئةرمةنييةكان -ى حيزبى تاشناقثةرةسةندنداية، دةبين

نارِةزايي دةربرِين وةردةطرآ لةهةمبةر كردةوةى توندوتيذى كويَرانـة و  ثيَـى وايـة: ،سـوثاى     
نهَينى ئةرمةنى خةيانـةتى لـة كَيشـةى ئةرمـةنى كـردووة و وةك كؤمـةَلى )ئـةبو نضـال(ى         

ؤريستى ثةتى و بةتةواوى خؤى هاويشتؤتة باوةشى يـةكيَتى  فةَلةستينى بؤتة ريَكخراويَكى تري
(. ئةم حيزبة بةثيَى )هنرى باباسـيان(ى وتةبيَـذة فةرمييةكـةى، بـرِواى     19/01سؤظيَتةوة، )

بةضارةسةرى سياسى و ديثؤماسى كيَشةى ئةرمةنييةكان هةية، يانى ضارةسةرى ئاشـتييانةى  
يةكيَك لـة ئةنـدامانى سـوثاى     0980لةساَلى كيَشةكة. بة منوونة دواى كردةوةكةى )ئؤرىل( 

نهيَنى ئةرمةنى بة ناوى )خاضـيك ئاناديسـيان( دةسـتطريكرا. لـة دةرةجنـامى ئـةم رووداوة،       
سوثاى نهيَنى ئةرمةنى، ضةندين كردةوةى لـة دذى دةزطاكـانى فةرةنسـا بـة ئـةجنام طةيانـد       

ؤماسييةكانى ضاالك بكاتةوة لة ليَرةشةوة، حيزبى تاشناق داواى لة فةرةنسا كرد: ،هةوَلة ديثل
ثيَناو دانثيَنانى نةتةوة يةكطرتووةكان بةهةقياةتى ئةو كوشتارةى طةىل ئةرمـةنى لـة سـاَلى    

دووضارى بؤوة..،، وتةبيَذى بةناو حيزبةكة جؤريَك لة ريَطةضارةى دانوستاندن ئـاميَزى   0900
ئاسـياى بضـووك... و داننـان    ب وكردةوة بريتى بوو لةدووبارة دابةشكردنى ئةرمةنييةكان لة 

بةمافى كةمايةتييةكانى وةك ئةرمةنى و كورد.. و ئةرمةنييـةكان دةخـوازن بـة شـيَوةيةكى     
 (.19/01سةربةخؤ و ئازاد لة )ئةرمينيا( بذين، تةنانةت ئةرمينياى سؤظيَتيش بطريَتةخؤ، )

بووبيَـت بـؤ    وةآلمدانةوةيةكى نارِاستةوخؤ 0986جا، ئةطةر وتارةكةى )ئيظرين( لة ساَلى 
داخوازى ئةرمةنييةكان: بة دابرِينى بةشيَك لة ئةنادؤأل و لكاندنى بة )ئـةرمينياى طـةورة(وة،   
يان دةمةزراندنى ئةو )دةوَلةتة خةونة( لة سةر ئةو ثارضةية، ئةوا ئةرمةنييةكان كـةذمارةيان  

ة رةضـةَلةك  ( مليؤن ئةرمةنى و ب7بةطويَرةى خودى سةرضاوة ئةرمةنييةكان دةطاتة نزيكةى )
فريجييان(ى كؤن كة لة سةدةى سيانزدةهةمى ثـيَش زايـني لـة     -دةضنةوة سةر رةطةزى )تراكؤ

)بان(ى ئةرمةنى دةذيان و دوايى توكة ئوراراتى و ئاشوورىء كلدانييـةكان تيَيانـدا توانـةوة،    
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ى بـة  ئةوة تاوةكو ئيَستا  ئةم طةلة وةك زؤربةى كةمايةتيية دابةشكراوةكانى جيهان، دريَـذة 
خةباتى خؤى لة ثيَناو بةديهيَنانى ثيَناسةى نةتةوةيى و يةكيَتى نيشتمانةكةى.. دةدات ئةطةر 

 طةمةى طةالن ريَطةى ئةوةى ثآ بدات.
 
 بزوتنةوةى كورد: -2

رؤذنامةنووسى ئةمريكايى جؤزيَف كرافـت، دةَليَـت: دواى ديدارةكـةى لةطـةأل سـةرؤكى      
، رةشنووسى ئةم ديـدارةى ثيَشـانى كؤنـة    0986ساَلى توركيا )كةنعان ئيظرين( لة ئةيلووىل 

باَليؤزيَكى ئةوروثى لة ئةمريكا كة شارةزاى هةموو كون و كةليَنيَكى ثرسى توركيـا بـوو، دا   
بؤ ئةوةى بؤضوونى خؤى لةمةرِ مةسةلةكة دةربربِآ، باَليؤزةكة طوتى: تـورك حـةز ناكـةن دان    

نى و ئايينزاى جياجيا  لة نيَوانيانـدا هـةن.   بنيَن بة كةمايةتى جياجياى وةك كورد و ئةرمة
ضونكة تاكيدكردنيان لة سةر ئةو جياوازييانة لة توركيا بة ماناى كردنةوةى ريَطاية لـة ثـيَش   
كةرت و ثةرتبوونى زيَدةتر... و ئةوانيش بوارى ئةم شتة نادةن. توركةكان هيَشتا كةميَك لـة  

ماوة كة لـة سـةروبةندى عومسانييةكانـدا زاأل    هةستى داب و نةريتى ئةو ئيمثراتؤرييةتةيان ال
 (.11/96بوو )

هةقياةتى ئةم جؤرة راوبؤضوونانة هةرضؤنيَك بيَت، ئةوة رذيَمةكانى توركيـا لةسـةردةمى   
ئةتاتؤركةوة، نايانةوآ دان بنيَن بة بوونى نةتةوةيى كةمايةتييةكانى ترى دانيشتووى توركيـا  

ى رةوشـى كـوردى توركيـا و خـةباتى نةتـةوةييان،      بة تايبةت كوردو ئةرمةنييةكان، ئةطةرض
 جياوازييان هةية لةطةأل ئةوةى تايبةت بة ئةرمةنييةكانة، لةبةر ئةم هؤيانةى الى خوارةوة:

بزوتنةوةى طةىل كورد لة توركيا، داواى جؤريَك لـة حـوكمى نامةركـةزى ئيـدارى و      -0
ودموختـارى( كـرد. ئـةم    ثاشان لـة دةسـتثيَكى سـةدةى نؤزدةهةمـةوة داواى ئؤتؤنـؤمى )خ     

داخوازيية تةنها لة دواى هةشتاكانى سةدةى رابوردوو )بيستةم(ةوة بةرةو داواى سـةربةخؤيى  
ثةرةى سةند، ئةويش لةئاكامى ئةو سياسةتة لةناوبردنةى هيَزةكانى تورك لـة دذيـان ثيـادةى    

امى كرد. كةضى بزوتنةوةى طةىل ئةرمةنى لة ثـا  شـةرِى يةكـةمى جيهـانى و لـة دةرةجنـ      
 برِيارةكانى كؤنطرةى لؤزان، دةستيثيَكرد.

بزوتنةوةى طةىل كورد لة ناو توركيا و لة سةر خاكى بـاو بـاثريان و لـةو شـويَنانةوة      -1
بةهةموو كون و قوذبنيَكى شارةزاية، خةبات دةكات. بةثيَضةوانةى بزوتنةوةى ئةرمةنييـةكان  
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لـة دةرةوةى وآلت و لـة شـويَنةيليَكةوة    كة دةيانةوآ شةرِى تورك و بةرذةوةندييةكانى توركيا 
 بةهةزاران ميل لة نيشتمانى دايكةوة دوورن، بكات.

بزوتنةوةى كورد لة توركيا، هةردوو كوردستانى عيَراق و ئيَران بةقووآليية سرتاتيذى و  -1
شةرِطةييةكةى خؤى دةزانآ بة راددةيةك رذيَمة دةسةآلتدارةكانى توركيا تـا ئيَسـتا  ويَـرِاى    

ةميانييان لةطةأل رذيَمة دراوسيَيةكانى توركيا، نةيانتوانيوة ئـةم قووآلييـة سـرتاتيذيية ثـرِ     هاوث
بكةنةوة، ضونكة لةويَدا لة كوردستان بة )هةرسآ بةشةكةيةوة( يةكيَتى خةباتى ضارةنووسساز 

وان لةئاراداية. كةضى دةبينني ئةرمةنييةكان لةم قوآليية سرتاتيذى و خةباتة ضارةنووسسازةى نيَ
هةرسآ بةشةكةى ئةرمينيا، بيَبةشن. ضونكة لة ناو خاكى توركيا هيض بنكةيةكى سةرةكييان 

 نيية ليَوةى دريَذة بةخةباتيان بدةن.
ئةو كةشة دميوكراتى و نيمضة فرةييـةى لـة توركيـا هةيـة و داواكردنـى رؤشـنبري و        -6

 كـورد لـة توركيـا،    هزرظانانى تورك بـؤ زةروورةتـى دانثَينـانى بـة بـوونى نةتـةوةيى طـةىل       
طورِوتينيَكى بةخشـيوةتة بزوتنـةوةى كـورد بـؤ بـةردةوامبوون لـة سـةر خـةبات لـة ثَينـاو           
دةستةبةركردنى مافةكانى. كةضى ئةرمةنييةكان لـةم ثشـتطرييية ناوخؤييـة بيَبةشـن، وةىلَ     
ئةوانيش وةكو كـورد هاوسـؤزى ذمارةيـةك لـة دةوَلةتـةكانيان بـؤ الى خؤيـان راكَيشـاوة و         

رةيةكيش لةو دةوَلةتانةى بةرذةوةندييةكانيان لةطةأل ئةم بزوتنةوانة طوجناون، ثشـتطريييان  ذما
 دةكةن.

ليَرةشةوة، بزوتنةوةى طةىل كورد لة توركيا، هةوأل دةدات ثيَوةندييةكانى لةطةأل بزوتنةوةى 
ةكانى كورد لة كوردستانى طةورة لة اليةك و لةطةأل بزوتنـةوة ثيَشـكةوتووخواز و دميوكراتييـ   

توركيا لة اليةكى ترةوة، ثتةو بكات، سةرةرِاى هاوكاريكردنى لةطةأل هـةموو بزوتنةوةيـةكى   
رزطارخيوازى لة جيهاندا. بةمة  ئةم بزوتنةوةيـة تـوانى بايـةخ و طرنطـى ثيَـدانى بزوتنـةوة       
 ثيَشكةوتووخوازةكانى تر لة ناوةوة و ثشتطريى كوردى ناوضةكة و هاوسؤزى ناوةندة ئازادخيواز
و دميوكراتييةكان لة جيهان دةستةبةر بكات. بؤية ئةو هيَزة ثيَشكةوتووخواز و دميوكراختوازانة 
توكطةليَكى فشاريان ثيَكهيَناوة ياخود بوونةتة هيَزى فشارى سياسى )لؤبى( لة سةر توركيـا  

نةتـةوةيى  لة ثيَناو دانثيَنان بة بوونى نةتةوةيى كورد لة توركيا و هةروا دانثيَنانيش بة مافى 
كةمايةتييةكانى تر. لةبةر هةموو ئةم فاكتةرانة توركيا كةوتـة خـؤى و ئـةوةبوو لـة سـاَلى      

كؤمثانياى تويَذينةوة و ليَكؤَلينةوة لةشارى واشنتؤن بةناوى )دةستةى ريَنماييكـارانى   0988
تى نيَو نةتةوةيى( دامةزراند بة ئاماجنى نزيكخستنةوةى بري و بؤضوونةكانى هةردوو حكوومـة 
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توركيا و ئةمريكا لةطةأل يةكرت سةبارةت بةكاروبارى رؤذهةآلتى ناوين و كيَشةكانى توركيا 
( و لة ثيَناو بةرةنطاربوونةوة لةو فشـارة سياسـيية دةرةكييانـةى دةخريَنـة سـةر      11/09)

دؤسـييةيةكى تايبـةت    0991توركيا. جطة لةوة ، وةزارةتى دةرةوةى توركيا لـة سـاَلى   
ــةى باشــوور ــة   بةناوض ــةو دةوَلةت ــةردةم ئ ــة ب ــادةكرد تابيخات ــةنادؤأل ئام ــةآلتى ئ ى رؤذه

رؤذئاواييانةى فشاريان خستؤتة سةر توركيا لة سؤنطةى ثيَشـيَلكردنى بةرامبـةر بـةمافى    
 (.16/0مرؤظ لة ناوضةى كوردنشيندا )

(، ئةوة 10/10جا، لة حاَليَكدا )ئوزال( ثيَى واية رؤذطار كيَشةى كورد ضارةسةر دةكات )
ةم وتةيةى ئاماذة بةنيوةى ئةم هةقياةتة دةكات كة دةَليَت: توركيا ئةطـةر خوازيـارة ببيَتـة    ب

ئةنداميَك لة يةكيَتى ئةوروثا، ثيَويستة لة سةرى كيَشـةى كـورد ضارةسـةر بكـات، ضـونكة      
جيهانى رؤذئاوا توركيايةك لة ريزى خؤى وةرناطريَت كة ويَرِاى ثةرلةمان و فرة حيزبييةكـةى،  

ى ثرِة لة ثيَشيَلكارى مافى مرؤظ و بوونى حوكمى لةسيَدارةدان لةنيَو ياساى سـزاكانىء  سةراثا
 كاروبارى دةوَلةتيش بةريَطةى ئةو برِيارة ئيدارييانةوة بةرِيَوة دةبات كة هيَزى ياسايان هةية.

بؤية، توركيا لة سآ الوة لة سةر ئاستى نـاوخؤيى و دةرةكـى رووبـةرِووى فشـارطةليَكى     
فشارى دةستة و دةزطا ثيَوةنديدارةكانى مافى مرؤظ بؤتةوة، فشارةكانيش لةاليـةن،   سياسى و

 ئةمانةوة ثيادة دةكريَن:
 

 بزوتنةوةى دميوكراتى توركى: -يةكةم
رووي دا و بـارى نائاسـايى لـة توركيـا      0981ى ئةيوىل ساَلى 01ئةو دةمةى كوودةتاى 

ى و سانسؤرى سةر رؤذنامةكان، سةرةرِاى ب وبؤوة لة دةرةجنامى جيَبةجيَكردنى حوكمى عورف
نووسةر و  0106دراوة،  0981ئةو مافة ظيتؤيةى بةسةرؤكى كؤمار بةثيَى دةستوورى ساَلى 

 0986ى مايسـى سـاَلى   00هونةرمةند و رؤذنامةنوو  و ثاريَزةر و مامؤسـتاى زانكـؤ لـة    
انكرد بـة زةروورةتـى   يادداشتيَكيان بةرزكردةوة بؤ ديوانى سـةرؤكايةتى كؤمـار تيَـدا داوايـ    

ثيادةكردنى مومارةسةى تةواوى دميوكراتى لة وآلت و طؤرِينى ضةند بةنديَكى دةستوورى نـوآ  
و هةَلوةشاندنةوةى ئةو ريَكارانةى كةلةدذى دميوكراتني و هيَشتا لة توركيا كاريـان ثيَـدةكرآ،   

بؤ وآلت. بـةآلم  (وة طةرِاوةتةوة 0981ئةطةرضى حوكمى مةدةنى لة تشرينى دوووةمى ساَلى )
لة برى ئةوةى دةوَلةت بةدةنطى داخوازييـةكانى ئـةو هزرظانانـةوة بيَـت، دادطـاى سـةربازى       
لةئةنكةرة لة دواى دانيشتنى يةكةمى، برِياريدا ليَكؤَلينةوة لةطةأل ئةو كةسانةدا بكـات كـة   
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تدا. بةمة  نويَنةرايةتى سةركردةكانى هزر و رووناكبريى و رؤذنامةطةرى و ياسا دةكةن لة وآل
مانطـةوة بـؤ سـاَليَك     1رووبةرِووى سةثاندنى حوكمى دادطا بوونةوة بة سزاى بةنـدكردن لـة   

بةتؤمةتى ،ثابةند نةبوون بةجيَبةجيَكردنى فةرمانةكانى سـةركردايةتى سـةربازى ئةنكـةرةى    
(. لة سةرووى ئةو بريمةندانةشةوة، 10/106تايبةت بة ريَكخستنى ثروثاطةندةى سةربازى، )

ــةرؤكى    هة ــني( س ــةزيز نةس ــاودارى توركيا)ع ــى ن ــوون: رؤماننوس ــةرانة ب ــةم نووس ــةك ل ري
سةنديكاكانى ئةديب و نووسةرانى تورك، )بةهرام ئوةَلؤ(ى شاعري، )سةندالضى(ى هونةرمةند 

 و )حمةمةد عةىل ئيبار(ى نووسةر و ضةند رووناكبرييَكى تر.
( هزرظانـة توركييـةى كـة    00طؤظارى )ئيكؤنؤميست(ى بـةريتانى، رةوانـةكردنى ئـةو )   

ياداشتةكةيان واذؤكرد، بؤ ثيَش دادطاى عورفى سةربازى لةئةنكـةرة، بـة منوونـةى ئاشـكراى     
ناكامَلبوونى دميوكراتى لـةم وآلتـة لـة قةَلةمـدا كـة هَيشـتا فـرة كـون و كـةلَينى تـاريكى           

 (.17/9شاردؤتةوة،)
ياداشتة وازيان نـةهيَنا، بـةَلكو    وةىلَ، دميوكراتيخوازانى تورك تةنها بة بةرزكردنةوةى ئةم

لة زؤربةى ئةو كار و ضاالكييانة  بةشدارييان كرد كة لة ئةوروثا ريَكخران بة ئاماجنى ئاشكرا 
كردنى رووى راسـتةقينةى  دةسـةآلتى سـةربازى لـة توركيـا و داوايـانكرد بـؤ ئـازادكردنى         

د ديكردين و ثـاريَزةر ئؤرهـان   ئةندامانى هةوادارانى ئاشتى لةتوركيا: باَليؤزى ثيَشوو مةمحوو
(ةوة 0981( ئةديبى ناسراوى تـر كـة لـة سـاَلى )    0بيلني و ئاتائؤل بةهرام ئؤةَلوى شاعري و )

لةبةندخيانة لة ئةستةمووأل بةبآ دادطاييكردن بةند كرابوون و هةريةكة ضاوةرِآ بوون بؤ ماوةى 
ــان بةســةردا بســةثيَنرآ )  0-01 ــور07/01ســاأل حوكمي ــةديبانى ت  0986ك لةســاَلى (. ئ

بةشداريشيان لةكؤنطرةى نووسةرانى ئةوروثا كرد و لة كؤنطرةكةدا نارِةزايى خؤيان بةرامبـةر  
ــة      ــة ناوض ــةتى ل ــة تايب ــرِى ب ــرؤظ دةرب ــافى م ــيَلكردنى م ــةت و ثيَش ــؤرى دةوَل ــة سانس ب

هـةزار بةنـدكراوى    10ناسةقامطريييةكانى باشوورى رؤذهةآلتى توركيا و بةرامبةر بـةبوونى  
سى توركيا كةتؤمةتبار كراون بةب وكردنةوةى ئاذاوة لةوآلت و بـة بةرهةَلسـتكاريكردنى   سيا

( هةزار طرياوى تورك كرد، كة  تؤمةتى 11دةوَلةت و داواى دةركردنى ليَبوردنى طشتييان بؤ )
 (.17/9تريؤريستيان خرابووة ثاأل )
افى كـوردى لـة   (ى مانطانـة، ئـةركى بـةرطريكردنى لـة مـ     1111طؤظارى )بةرةو ساَلى 

توركيا، طرتة ئةستؤ و شان بة شانى ناوةندة دميوكراتيخوازةكانى توركيا بةشدارى لة هةَلمةتى 
ئاشكراكردنى سياسةتى )حيزبى نيشتمانى دايك(ى دةسـةآلتدار لـة توركيـا كـرد، لـة ريَـزى       
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ثيَشةوةى ئةو هةَلمةتة  نووسةرى ثيَشكةوتووخوازى تـورك )عـةزيز نةسـني( بـوو كـة لـةو       
دةرضوو و بةناوى )توركى بولطاريا و كوردى توركيا(وةيـة، تاكيـدى    0989تيَبةى لة ساَلى ك

%(ى هاوآلتيامنان لة رؤذهةآلت و باشوورى رؤذهةآلتى توركيـا  1كردووة، دةَليَت: ،ماداميَك )
زمانى توركى نازانن، ضونكة بة كـوردى داخَيـون، بةمـة  مةحاَلـة بتـوانن بـؤ خواسـت و        

ةم دةوَلةتة حاَلى بكةن كةوا خؤشى )واتـة: دةوَلـةت( توانـاى ليَككـاَليبوونى     مةرامةكانيان ئ
لةطةَلياندا نيية و ماداميَكيش دةوَلةت ئةو كؤمةَلة خةَلكة لة هاوآلتيانى بة بةشيَك لة طةىل 
تورك دانانيَت، بةَلكو ئةوان بةشيَكن لةطةليَكى تر و ماداميَك دةسةآلتدارانى فةرمانرِةوا لـةو  

ة بؤيان هةية خؤيان رايانبطويَزن، يان بة دةركردنى فةرمانطةىل )بيطرة و بيكوذة( يان ناوضةي
بةمنوونـة   -بةتوندكردنيان لةطرتووخانةكاندا و جؤرةها شيَوازى ئازار و ئةشكةجنةدان بةكاربيَنن

( بةنـدكراو لـةذيَر   11بةثيَى راثؤرتى كؤميتةى مـافى مـرؤظ لـة طرتووخانـةى دياربـةكردا )     
ئةوا هةر قسةيةك لةويَـدا هيَـز و مانـاى لةدةسـت دةدات و      -ةدا طيانيان لةدةستدائةشكةجن

باسكردنيش لة بارةى كيَشةكانةوة هةمووى دةبيَتة جؤريَك لة بيَهوودةيى، ضونكة تـؤ ئةطـةر    
لة ناو ئـةم كـة  و بارودؤخـةدا، شـةو و رؤذ طؤرانيـت بـة بـةذن و بـاآلى يـةكَيتى وآلت و          

ئةوة نةيةكيَتى وآلت و نة بةشداريكردن ديَنـةدى، ضـونكة ئـةم رةوشـة     بةشداريكردندا ضرِى، 
دةرةجنامى تةنها تؤَلةسةندن و كوشنت و برِينى بيَبةزةييانةى كورد و تورك لة نيَو خؤياندا بووة، 

 (.19/70ئةمة ئةوةية كة روويدا و ئيَستا  لة توركيا، روودةدات،)
يـةكيَتى كريَكـارانى    -تورك )تورك ئـيش(  يةكيَتى كريَكارانى 0980لةدةستثيَكى ساَلى 

سـاأل،   00بؤ يةكةمني جار دواى تيَثةرِبوونى  -موحافيزكار و اليةنطرى حيزبى دةسةآلتدار بوو
( هـةزار كـة  تيـادا بةشـداربوون و ئـةم      01خؤثيشاندانيَكى لـة شـارى ئـةزمري سـازدا، )    

ميـوكراتى، طرتووخانـةكان خـاَلى    دروةانةيان بةرزكردةوة: )نا بؤ دةستوور، بةَلآ بؤ توركياى د
بكةن، داواى دةركردنى ليَبوردنى طشتى دةكةين، ئازادى بؤ رؤذنامةطةرى، ئازادى بؤ ديسـك  

Disk 0981ى ئةيلووىل سـاَلى  01= يةكيَتى كريَكارانى ضةثى شؤرِشطيَرِ كةدواى كوودةتاى 
ةرةطـةز كـورد و   (. سةركردةى سياسى كوهةن طورطان كة نووسةريَكى ناسـراوى ب -قةدةةةكرا

يةكيَك بوو لة سةركردةكانى ثيَشووى ثارتى دميوكراتى ميللى بـوو، لـة ثـيَش خؤثيَشـاندةران     
وتاريَكى خويَندةوة، جةماوةر هوتافيان بؤ كيَشا و داوايان كرد ببيَـت بـة سـةرؤكى وةزيـران،     

كة هانى  بؤية تورطؤت ئوزال سةرؤك وةزيرانى ئةو دةمة )ئايدن كوهةنى(ى بةوة تؤمةتباركرد
لة  0981كؤمةآلنى خةَلك دةدات ماوةى ئةو بؤشايية دةسةآلتة بطةرِيَتةوة كة لة ثيَش ساَلى 
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توركيا هةبوو، لة بةرامبةريشدا )كوهةن( حكوومةتى بةمة تؤمةتباركرد كة زيـاتر رةفتـارى   
 (.60/01فاشيزمى طرتؤتةبةر )

َلة توركيا بتوانآ دميوكراتى ميدياى ئةمريكا  بؤ راى طشتى ئةوروثا ويَناى كرد كة مةحا
و مافى مرؤظ لة وآلت ثراكتيـزة بكـات بـة هـةمان ئـةو ئاسـتةى لـة ئـةوروثا و وياليةتـة          
يةكطرتووةكان هةية. رؤذنامةنووسيَكى توركيا  ليَدوانى لة سةر ئةمةدا و طوتى: ،رؤذئـاوا  

وكراتى توركيية، توانى ويَنةى ضةمكيَكى دياريكراو بؤ دميوكراتييةكى نوآ بكيَشآ، ناوى دمي
بة ضاوثؤشى لةوةى كة بة هاطةىل دادوةرى و ئـازادى و دميـوكراتى هـةموو يـةك جةسـتةن و      

(. لَيرةشةوة، تـالياوانى سياسـى ئيسـماعيل جـةم زجنـرية وتـاريَكى لـة        07/0دابة  نابن )
رؤذ( سةبارةت بة ثرسى دميـوكراتى ب وكـردةوة، لـة كؤتاييـدا دةَليَـت:       -رؤذنامةى )طوينش

 (.61/18ةر لةويَرِا شتيَك هيض جيَطرةوةيةكى نةبيَت، ئةوة دميوكراتيية، )ئةط
مـديات(ى كـرد لـةو ناوضـانةى كـة       -كاتيَك ئةردال ئينونؤ سةردانى هـةريَمى )مـاردين  

زؤرينةى دانيشـتوانيان كـوردن، رووى دةمـى كـردة جـةماوةر و طـوتى: ثَيويسـتة كـار بـؤ          
وورى رؤذهةآلتى ئةنادؤأل بكرىَ، طةرةكـة كـاريَكى   بةرقةراربوونى سةقامطريى لة ناوضةى باش

وايش نةكةين دميوكراتى بكةينة قوربانى ئةوةى كة تريؤر لةم ناوضةية هةية.. و وتيشـى: مـن   
متمانةم بة طةل هةية و هيَزى ىلَ وةردةطرم بؤ سةركةوتن لة هةَلبذاردنـةكانى داهـاتوو و كـة    

ةكان، واتة دةزطاى ئةو كوردانـةى هاوكـارى   دةسةآلتيشمان وةرطرت سيستمى ثاريَزطارى طوند
هةَلدةوةشيَنينةوة، ضونكة ئةم سيستمة نة لة سيستمى دميـوكراتى و نـة لـة     -دةوَلةت دةكةن

 (.01/1سيستمةكانى دةسةآلتى سةردةمدا جيَطاى دةبيَتةوة،)
بؤ ئةوةى بزانرآ تا ضةند ثيَشيَلكارى لـة توركيـا بةرامبـةر بـةدميوكراتى دةكـرآ، وا لـة       

وارةوة دةقى تةواوى ئةو بةياننامةيةتان بؤ تؤمار دةكةين كة هزرظـانى طـةورةى توركيـايى    خ
ب وى كردةوة و لةو كؤنطرة رؤذنامةوانييةدا خويَندييةوة لة ئةنكةرة سـةر   (01))عةزيز نةسني(
بةستى و ناونيشـانى: )بانطهيَشـتيَك بـؤ     0989ى كانوونى دووةمى ساَلى 9لة بةيانى رؤذى 

 (.19/100نةضوونى بانطهيَشتةكةى ئيظرين( بوو، طوتى: )بةدةنطةوة

                                                           

ورِيَكانى ئيسماعيل بيَشكضى يةكيَكة لةو رِؤشنبرية توركانةى كة بة ثةرؤشةوة لةثالَ عةزيز نةسني و ها  -01
 داكؤكى لة مافى رِةواى كورد كردووة و لةو ثيَناوةدا قوربانيةكى زؤرى داوة.)وةرطيَر و ثيَداضؤرةوة(
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وةرزشوان و زانا و هونةرمةنـدى كـرد    071،سةرؤكى كؤمار كةنعان ئيظرين بانطهيَشتى 
لـة كاتـذميَر حـةوت و نيـوى      -كؤشكى سـةرؤكايةتى كؤمـار   -لةطةَليان لةكؤشكى جاناايا

م وايـة ئـةوة دةرةجنـامى    كؤببيَتـةوة، مـن ثـيَ    0989ى كـانوونى دووةمـى   9ئيَوارةى رؤذى 
هةَلســةنطاندنيَكى هةَلةيــة، ضــونكة بــؤ منــيش داوةتنامةيــةك نيَردرابــوو بــؤ ئــةوةى لــةو 
كؤبوونةوةية ئامادةمب. ئةم بانطهيَشتة هةليَكى ميَذوويية بؤ هزرظانانى تورك تاكو راى خؤيان 

توركيـا ئـةم هةلـة     لة  بةرامبةر ئيظرين دةرخبةن، بؤية هيوادارم بريمةندانى دميوكراتيخـوازى 
ميَذوويية بة باشرتين شيَوة باؤزنةوة. بريوبؤضوونى ئةوانةى بةدميوكراتيخواز ناوبراون بةضة  و 
راستيانةوة هةرضؤنيَك بيَت، ئةوا ليَرةدا من ثيَم خؤشة جةخت لةوة بكةم كةبانطهيَشتةكةم بؤ 

ــةَلكو با   ــة، ب ــرين، شةخســى نيي ــةنعان ئيظ ــةوةى بانطهيَشــتةكةى ك نطهيَشــتيَكى رةتكردن
كؤمةآليةتى طشتيية، ضونكة بة بةشدارنةبوونيان لـةو كؤبوونةوةيـةدا جـةخت دةكةنـةوة كـة      
مرؤظى تورك شايستةى دميوكراتيية و هزرظانى توركيش سـةركردةيةكة لنـاو كؤمةَلطاكةيـدا،    
ليَرةشـةوة ثيَشــنيارم بـؤ وةرزشــوانان و هونةرمةنـدان و بريمةنــدانى تـورك ئةوةيــة بـة ثــري      

 يَشتةكةى ئيظرينةوة نةضن، لةبةر ئةم هؤيانةى الى خوارةوة:بانطه
ذياون،  0981ى ئةيلووىل ساَلى 01وةك دةزانن و وةك ديوتانة و لة ناو رووداوةكانى  -0

ئةم كوودةتا سةربازيية ناضارى كردين بكةوينة سةر يةك ئاراستة و ئةو تاكة ئاراسـتةيةى بـؤ   
آليـةتى و كلتـوورى و سياسـى و ئـةخالقيمان وةهـا      دارِشتني، بةمة  ذيانى ئابوورى و كؤمة

دارِووخان لة مَيـذووى كؤمـارى توركيـا وَينـةى نـةبوو، ئـةم دارِووخانـةى كـة بـة كوودةتـا           
دةستيثيَكرد و هيَشتا بةردةوامة، وازيـاتر ثـةرة    0981ى ئةيلووىل ساَلى 01سةربازييةكةى 

 دةسيَنآ و طشتطري دةبيَت.
اون بؤ كؤبوونةوةى )جاناايا(، بة نةضوونيان بؤ كؤبوونةوةكة، ئةوانةى ئةمرِؤ بانطهيَشت كر

تاكيد لة وةستانيان دةكةن دذى هةر كوودةتايةكى سةربازى لـة داهـاتوودا، بطـرة ثةنـديَكى     
لةبرينةكراو دةدةن بةهةموو ئةو كةسانةى خؤيان ئامادة دةكـةن كوودةتايـةكى سـةربازى تـر     

 ئةجنام بدةن.
(ى دايرِشت و ئـةو  0981ى ئةيلووىل )01اتييةى كوودةتاكةى ئةو دةستوورة نادميوكر -1

ياسايانة  ليَوةى سةرضاوةيان طرتووة تاكة ئاستةنطة لـة ثـيَش طواسـتنةوةى توركيـا بـةرةو      
دميوكراتى، جا ضةند ئةم دةستوورةى كة ئيظرين بة يةكةم ئةندازيارى دادةنرآ بـوونى هـةبيَت،   

ا بيَتةدى، ضونكة خودى كةنعان ئيظرين بةَليَنى دا ئةم مةحاَلة وةرضةرخانى دميوكراتى لة توركي
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دةستوورة بثاريَزآ و دةستكارى نةكات ياخود بيطؤرِآ، بةمة  وةكو يةكةمني كةسى سياسى 
( 7كة بةَليَنى داوة دةستوور نةطؤرِآ، ناوى ضووة ميَذووةوة. بةآلم ئـةو ئيمـرِؤ دواى ئـةوةى )   

راو تيَثةرِيوة، رةزامةندى خؤى دةردةبرِآ بؤ طـؤرِينى  ساأل بة سةر بةياساكردنى دةستوورى ناوب
هةندآ لة مادةكانى دواى ئةوةى بةَليَنى خؤى لةبريكرد، بطرة ئةمرِؤيش رةخنة لةو دةستوورة 

 دةطرآ كة دويَنآ خؤى داينا.
بةدةنطةوة نةضوونى بانطهيَشتكةران بؤ ئامادةبوون لة كؤبوونةوةكةى جاناايا، جةختكردنة 

انيان لة دذى ئةم دةستوورة نادميوكراتيية و لةدذى خودى زامنكةرانى و ئةوانة  لة سةر وةست
 لة ئاييندةدا ئامادةطى خؤيان دةردةبرِن بؤ زامنكردنى دةستوورةكانى داهاتوو.

كة ئيظرين سةركردايةتى كرد، هةموو  0981ى ئةيلووىل 01كوودةتا سةربازييةكةى  -1
و ثيَكدا: دامةزراوةى دةستوور، دامةزراوةى ريَكخـراوة   دامةزراوة طةورةكانى لة توركيا تيَك

سياسييةكان )حيزبةكان(، ريَكخراوة دميوكراتييةكان )سـةنديكا و كؤمةَلـة و يةكيَتييـةكان(،    
 دامةزراوةى زانكؤ و ئةوانيرت..

كردةوةى )ئيظرين( بة شيَوةيةكى دوور لة ياسا و بة برِيارى خودى خؤى بة داخستنى كؤرِى 
ى توركى و كؤرِى ميَذوويى.. ئةو دوو دامـةزراوة طةورةيـةى ئـةتاتؤرك بـة مـوَلكى      زمانةوان

 وايكرد بةر نةفرةتى ميَذوو بكةويَت. -تايبةتى خؤى و بة شيَوةى وةقفى تايبةت داميةزراند
بانطهيَشتكةران بةرةتكردنةوةى ئامادةبوونيـان لـة كؤبوونـةوةى جاناايـا، بـؤ نـةوةكانى       

: تاك تاكةكانى كؤمةَلطة هةرضةند ثلـةى يـان ثيَطةكـةى بـةرزبيَت،     دوارِؤذ جةخت دةكةنةوة
نابيَت لةسةرووى ياساوة بيَت و كـؤرِة دامةزراوةييـةكانيش بـة ئـارةزووى ئـةو تاكـة كةسـة        

 دابرِووخيَن ياخود تيَك و ثيَكبدريَن.
مَلكدارى تاكة كةسى نةهيَشـت، ئـةو    0981ى ئةيووىل 01كوودةتا سةربازييةكةى  -6
كة تاكء كؤمةَلطة بةدريَذايى ميَذوو خةباتيان كردووة لة ثيَناو بةدةستهيَنانى. ئةمة  مافةى 

ــرتاوة و     ــى طواس ــاأل و مَلك ــةر م ــتيانطرت بةس ــييةكان دةس ــدا كوودةتاض ــة رووي ــةو دةم ئ
نةطواسرتاوةى ئةو حيزبة سياسييانةى قةدةةةكران، نة وةك بـةبرِيارى دادطـا يـان دامـةزراوة     

 مةرجةعة ياساييةكان، بةَلكو بة ئارةزووى شةخسى خؤيان.دةستوورييةكان يان 
الى ئةم خاَلة ، ئيَمة لة كاتيَكدا بة دةنط بانطهيَشـتنةكةى )ئيظـرين(ةوة ناضـني، ئـةوا     
جةخت دةكةينةوة سةر ريَز و حورمةمتان بؤ مافى مَلكدارى و ئـارةزووى خؤمـان بـؤ دووبـارة     

 ةمان لةثاشةرؤذدا.نةبوونةوةى ئةم جؤرة طاَلتةجارِيية لةوآلتةك



 101 

لة كاتى طواستنةوةى وآلت بةرةو دميوكراتى، ئةطةر بكرآ ئةو كؤرِة دامةزراوةييانـةى   -0
تيَكياندا، دووبـارة بنياتبنريَنـةوة، ئـةوة دووبـارة      0981ى ئةيووىل 01كوودةتاضييةكان لة 

ةقَلييـةتى  بنيادنانةوةى زانكؤ كاتيَكى زؤرى دةويَـت. بـةرِيَوةبردنى زانكؤكـانيش بـةهزر و ئ    
سةربازطةكان، يـاخود دانانيـان بةكارطةطـةليَك بـؤ بةرهـةمهَينانى تـةنها كاآليـةك و تاكـة         

 YOKمنوونةيةك و بةيةك مـؤركء نيشـانة، ئةمـة رَيـك ئـةوةبوو دةزطـاى فَيركردنـى بـاآل         
 لةتوركيا بةئةجنامى طةياند و دواجار بةطران لةسةر توركيا دةكةويَت.

جاناايـا، دةتـوانني بـة دامةزريَنـةران و كـارطيَرِانى دةزطـاى       بة رةتكردنةوةى رؤيشنت بـؤ  
فيَركردنى باآلى توركيا رابطةيةنني كة بةرِيَوةبردنى زانكؤكان جياوازى هةية لةطةأل بةرِيَوةبردنى 

 سةربازطة و كارطةكان.
ئةو قؤناةةى ئيظرين لة ميانةيدا وةك سةرؤكى دةوَلةت و سةرؤكى كؤمار حـوكمرِانى   -0

اثرتين قؤناةى دةسةآلت بوو لة ميَذووى توركيا لة رووى زوَلم و زؤر و ئةشكةجنةدان و كرد، خر
دذايةتيكردنى هزرظان و رؤشنفكران و شكاندنى كةرامةت و مافيان، بة شيَوةيةك زؤربةى ئةو 
بريمةندانةى لة خةستةخانةكانى ئةوروثا لة رووى تةندروستى جةستةيى و ئةقَليةوة ضارةسـةر  

كى توركيــا بــوون، ئةمــة جيهــانى ثيَشــكةوتووى ناضــاركرد لــة دذى كــردةوة دةكــران خــةَل
وةحشيطةرييةكانى حكومةتى توركيـا، وةك: ئةشـكةجنةدان و لةسـيَدارةدان بوةسـنت و داواى     
ليَبكةن ريَز لة واذؤى خؤى لةسةر ئةو بةَلطةنامةء ديكيؤميَنتانةى ئةو مومارةسانة قةدةةـة  

مى ئةم داواية لةراديؤ و تةلةفزيؤنةكانى توركياوة بةم شيَوةية دةكةن، بطريَت. ئيظرين بؤ وةآل
دوا و طوتى: ئةوروثاييةكان كاتيَك داوامان ليَدةكةن حوكمى لةسيَدارةدان جآ بةجآ نةكـةين،  
ئةوة بةم كارةيان دةست لة كاروبارمان وةردةدةن، لة حاَليَكدا ئيَمة دةسـتمان لـة كاروباريـان    

ان نةثرسيوة، ئةى ئيَوة بؤ مرؤظ لةسيَدارة نادةن؟، يـةكيَك لـة طوتـة    وةرنةداوة، ضونكة لةوامن
ميَذووييةكانى )ئيظرين(يش، ئةمةية كةدةَليَت: طةر نايانـةوآ لةسـيَدارةيان بـدةين.. باشـة،     

 داواى ضيمان ليَدةكةن؟ نان و ئاويان بدةينآ و قةَلةويان بكةين؟،
ــت ميَشــكى مــرؤظ ئــالوودةى نةخؤ  شــى لةبريضــوونةوةية، وةىلَ ئةطــةر ئــةوة راســت بيَ

لةبريضوونةوة  ثيَويستى بة تيَثةرِبوونى هةندآ كات هةية.. بةآلم ئيَمة هيَشتا لـة نـاو ئـةو    
رووداوانةدا دةذين، كةضى ئةو )ئيظرين(ةى الرى نةبوو ضةند مادةيةك لةدةستوورى خؤى داينا 

مـى بةقسـةى خؤيـةوة    و ثاراستى، بيطؤرِيَت، سةبارةت بـة حـوكمى لةسـيَدارةدانيش ئيلتيزا   
نةكرد، بةآلم ئةمةيان نةك لة توركيا، بةَلكو لة ئةَلمانياى رؤذئاوا كاتيَك تاكيدى لةوة كردةوة 
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و طوتى ئةو لـة دذى سيسـتمى لةسـيَدارةدانى مرؤظـة لةبـةر هـةر هؤيـةك بَيـت، هـةر لـة           
 .ئةَلمانياشةوة جةختى كردةوة و طوتى: دةكرآ حيزبيَكى شيوعى لة توركيا دامبةزرآ

ئَيمة لة كاتيَكـدا بةشـدارى لـة بانطـةوازى جاناايـا نةكـةين، تاكيـد دةكةينـةوة سـةر          
رةتكردنةوةمان بةرامبةر مةينةتييةكانى ئةو رؤذطارانةى تيَدا ذياين و ئيَستا  تيَدا دةذين و 

 لةثاشةرؤذيشدا رةتياندةكةينةوة.
لـة بيابانـةكانى   لة كاتيَكدا مرؤظى تورك لة سؤنطةى بيَكـارى و طـوزةرانى سـةخت     -7

سعوودياوة تا وآلتة ساردةكانى باكوور دةرطاى كار دةكـوتن لـة ثيَنـاوى ثـاروة نانيَـك و لـة       
كاتيَكدا هاوآلتيامنان دوور لة زيَدى خؤيان بؤ خزمـةتكردنى بيَطانـة كاردةكـةن و دةوَلـةتيش     

زيـادبوونى   ثرِوثاطةندة بؤ كةمكردنةوةى منداَلبوون دةكـات بـؤ رووبةرِووبوونـةوة لـة ريَـذةى     
دانيشتوان، دةبينني ئيظرين لة ميانةى سةردانةكةيدا بؤ ثاكستان رةزامةندى خؤى دةردةبرِآ بؤ 
كؤضكردنى ئةو ئةفغانييانةى ثيَى واية بةرةطةز توركن بؤ توركيـا ئةطةرضـى زمـانى تـوركى     

بةخشينى  نازانن و فرِيان بةسةر كاروبارى توركياوة نيية، ئةمة  لةبةر خاترى )زيائوحلةق( بة
خانووى نيشتةجآ كردن و برِينةوةى مووضةى مانطانـة بؤيـان لةبـةر ئـةو كـؤت و بةندانـةى       
سةثيَنراون بة سةر رؤذنامةطةريدا كةسيَك نةيتوانى رةخنة لـةو مةسـةلةية بطـرآ و ئـةوةيان     

 تةنها وةك ريَكاريَكى دميوكراتييانة شرؤظة كرد.
(ى دةسـتوور  00ة ثشتبةسـنت بـة مـادة )   ئةو ياسا تايبةتةى كـة كوودةتـا طيَـرِان بـ     -8

دةريانكرد و وايكرد هةموو ئةو كار و كردةوة و حاَلةتة مَلكدارييانـةى كـة ئيدارييـةكان لـة     
تـا كـاتى بةرِيَوةضـوونى يةكـةم هةَلبـذاردنى       0981ى ئـةيلووىل  01رؤذى كوودةتاكةوة لـة  

ةستوور ليَثرسـينةوةيان لةسـةر   نويَنةرايةتى لة توركيا ئةجنامياندا، ببنة كارطةليَك ياسا يان د
 نةكات بةمنوونةيةكى زةقى ياساى نادميوكراتى دادةنرآ لةجيهاندا.

دةركردنى ياسايةكى تايبةت لة اليةن ثياوى ئيدارييةوة جةخت لة نةبوونى بةرثرسـياريَتى  
دةكات دةرهةق كارةكانى و روونى دةكاتةوة تاضةند ئةو كةسة ئيداريية هةست بـة بـةتاَلبوون   

ات. بةدةستةواذةيةكى تر: تاضةند ئةو كةسة ئيداريية قةناعةتى بـة راسـتى و هةقانـةتى    دةك
( ساأل ثيَشرت ياسـايى بـوون و   01ئةو كارانةى نيية كة بة ئةجنامى طةياندوون.. ئةو كارانةى )
سـاآلن بـووة، ئيمـرِؤ بـة      07و  00كةسانيَك بـة ئـةجناميان طةيانـدووة تةمـةنيان لـةنيَوان      

دةذميَردريَن ياسا سزايان لة بارةوة دةردةكات. لةم روانطةيةشةوة ئةو ياسـايانةى  تاوانطةليَك 
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ئيدارييةكان بؤ البردنى بةرثرسياريَتى لة سةر كردةوة ناياساييةكانيان دةريانكرد، ثيَضـةوانةى  
 دادوةرى و هةق و لؤذيكن.

ظـرين و  ئةو هؤيانـةى بامسـان كـردن لـة مـةِر رةتكردنـةوةى بانطهَيشـتةكةى كـةنعان ئي        
بةشدارينةكردن لة كؤبوونةوةى جاناايا، دةكرآ دةيان هؤى تريـان خبةينـةثاأل. بـةآلم وا ديـارة     
ئيظرين بة رازيبوونى لة سةر طؤرِينى دةستوور و جآ بةجيَنةكردنى حوكمى لةسيَدارةدان و بـة  
ئةطةرى دامةزراندنى ثارتيَكى شيوعى لة توركيا و بة قةدةةـةكردنى سـةرثؤ  بـؤ كضـانى     

انكؤ و بة بانطهيَشتكردنى زانا و هونةرمةند و وةرزشوانان و ثيَشـوازيكردنيان لـة كؤشـكى    ز
كؤمارى، طةرةكى بوو خؤى لة جةماوةر نزيك خباتةوة و ئيشارة بدات كة لةوآ دا طؤرِانكـارى  
طةورة لة توركيا روودةدةن. وةىلَ ناكرآ ئةم طؤرِانكاريية درؤزنانةية بة بةشيَك لة ثةرةسةندنى 

يَذوويى لة توركيا دابنيَني، ضونكة ئاماجنى هةوَلى خؤنزيكخستنةوةى ئيظرين لة كؤمةَلطة بؤ م
ئةجنام دانى طؤرِانكارى نيية لةم وآلتة، بةَلكو بة نيازى ئارةزووى دووبارة هةَلبذاردنييةتى بـؤ  

و و ثؤستى سةرؤكايةتى كؤمار و دةرخستنى خؤى وةك مرؤيةكى بيَتاوان لة ثيَش دادطاى ميَذو
 بةدميةنى دميوكراتيخوازيش لة ثيَش خةَلكى بيانى.

لة ثيَناو هةموو ئةمانةدا، داوا لة طشت بانطهيَشتكةرانى جاناايا دةكةم، ئةو بانطهيَشتة 
رةتبكةنةوة، ضونكة ئةم هةَلويَستةمان تةنها بـؤ ئيمرِؤمـان نييـة، بـةَلكو بـؤ دوارِؤذيشـة و       

 ةوثةرِى ريَزم،.بةهيوام ئةم هةلة باؤزينةوة.. لةطةأل ئ
لة كاتيَكدا ئةم بانطةوازةى هزرظانى طةورةى توركيا عةزيز نةسني بـؤ بـايكؤتكردنى ئـةو    
كؤبوونةوةيةى سةرؤكى كؤمار بانطةشةى بؤ كرد، طوزارشتى لة زةنطى مةترسـيدار كـرد كـة    
هةموانى وةئاطا هَينا بـؤ كـردةوة نادميوكراتييـةكانى تاقمـة سـةربازييةكةى توركيـا، ئـةوا        

ةَلسةنطاندنةكانى نووسةرى ناوبراو بةرامبةر بة بارودؤخى توركيا، هاوئاهةنط بوون لةطـةأل  ه
هةَلسةنطاندنةكانى نووسةرى بةرةطةز كورد )دوةؤ بريجنيك( سـةبارةت بـة هـةمان بـارودؤخ،     
ئةوةبوو، بريجنيك سةروتاريَكى بة ناونيشانى ناكرآ ئوزال ببآ بة ديكتاتؤر( ب وكردةوة، تيادا 

ى: ،ئةوانةى ضاوةرِوانى يارمةتى لة سوثا دةكةن، خةياَليان خاوة، ضونكة سوثاى تورك لة طوت
طةمةى طَيِرانةوةى هاوسةنطى بؤ سيسـتمى توركيـا وةرِ  و بَيـزار بـوو، ثـا  ئـةوةى ئـةم        
هاوسةنطيية بؤ ضةندين جار سةنطةال بوو. لة بةرامبةر ئةمـة نابيَـت بـؤ طؤرِانكـارى ثشـت      

 ببةسرتيَت.بةهيَزى سةربازى 
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بة  بةحاَلى ئؤثؤزسيؤنى سةرةكيش كة بريتيية لة حيزبى دميوكراتى سوشياليستى ميللى 
SHP      ئةوا )دوانة(ى )ئوزال(ى سةرؤكى كؤمـار و )بايكـال(ى ئةمينـدارى طشـتى حيزبـى ،

دميوكراتى ميللى، هةرضةندة لة بريوبؤضوونياندا جياوازييان هةية، بةآلم برِوايان بة وةديهيَنانى 
بة ريَطةى بازدان بة سةر تةنطذةكان و شروظةنةكردنى رووداوةكان بة شيَوةيةكى  -ةقامطريىس

 هةية. -زانستييانة
 0979بة منوونة، كاتيَك حيزبى دميوكراتى سوشياليستى ميللى لة هةَلبذاردنةكانى سـاَلى  
ريى لـة  و دوا بةدواى ئةو تةنطذة سياسييةى رووبةرِووى حيزبى نيشتمانى دايك بـؤوة، ثشـتط  

طؤرِينى سيستمى هةَلبذاردنةكة كرد، نيازى ئةوةبوو )ئوزال( بة سةرؤكى كؤمـار هةَلبـذيَردرآ   
وةك ثاشاوَليَك بؤ كَيربِكارةكـةى )بوَلةنـد ئةجةويـد(ى خـةنيمى شةخسـى ئـةردال ئينونـؤى        

بةمة  ئةو حيزبة لةوساوة ضارةنووسى خـؤى طريَـدا بـة ضارةنووسـى      SHPسةرؤكى حيزبى 
 .)ئوزال(ةوة

ئةطةرضى، )دميريال(ى سةرؤكى حيزبى ريَطاى راست نةكةوتة ئةو هةَلة تاكتيكييانةوة كةوا 
هةرضةندة تاكتيك شيَوازيَكة بـؤ سـةركةوتنى ئـةو حيزبانـةى      -)ئةردال ئينونؤ( تيَيان كةوت
حيزبى دميرياليش ئةمةى بـة الوة نييـة و ئاتـاجى بـة هيَزيَكـى       -سرتاتيذيَكى روونيان هةية 

دةى كةوا بـوو، دميـرياأل ضـى ثـآ      -ةية ثيَوةى بتوانآ ئاماجنةكانى جآ بةجآ بكاتسياسى ه
دةكرآ بة منوونة بتوانآ كيَشةى ئالؤزي كريَكاران لة توركيا ضارةسةر بكات؟ يان ئايا دميـرياأل  

 سوثايةكى تايبةت شك دةبات بة هؤيةوة بتوانآ كيَشةى كورد ضارةسةر بكات؟
كةمينـة حيزبييـةكان نـاتوانن كيَشـة طـةورةكان جبـووَليَنن،       هيَزة سياسيية الوازةكـان و  

 ليَرةشةوة ثيَيان ناكريَت كيَشة كؤمةآليةتيية طةورةكان ضارةسةر بكةن.
هةرضى، ضةثى سوشياليستى راديكـاَلى توركيشـة، ئـةوة ضـاوةرِيَى بةخشـندةى سـةرؤك       

نى توركيـا وةك  ( لـة ياسـاى سـزاكا   061و  060)ئوزال( دةكات بة البردنى هةردوو مادةى )
(وة بـة راشـكاوى   0989بةخششيَك، بةمة  لة دةسةآلت رازى بوو و لـة سـةرةتاى سـاَلى )   

طوتى: لةويَدا تةنطذةيةكى سياسى لة توركيا بوونى نيية، ئةوة بزوتنةوةى كريَكارى بةرةو كزى 
ن، ئيَـرا  -دةرِوات و لةواليشةوة بزوتنةوةى كورد لةدةرةجنامى كؤتايي هـاتنى شـةرِى عيَـراق   

 تةخت دةكرآ بةبآ ئةوةى جاريَكى تر هةَلسيَتةوة سةرثآ.
توركيا ئةمرِؤ بة قؤناةيَكى زؤر سةختدا تيَدةثةرِآ، ضونكة ئةوى دةسةآلت بـة ناياسـايى   
ــة     ــز ل ــاتر ريَ ــوركى زي ــةَلكو كؤمةَلطــةى ت ــة ياســايى و بةثيَضةوانةشــةوة، ب ــدةنا، بؤت داي
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لةياساييبوونى دةسةآلت بطرآ، ثا  فرة بوونى ناياساييبوونى واقيع دةطرآ تاوةك ئةوةى ريَز 
سةرضاوةكانى ئةو دةسةآلتةى دةيةويَت ثرنسيثطةليَكى نوآ بؤ ذيانى كؤمةآليةتى لة توركيـا  
دابنيَت. ئةمة  ئامـاذة بـةوة دةدات كـة توركيـا بـةرةو طؤِرانكـارى طـةورة دةرِوات، ئـةو         

ةن... ئـةم رذيَمـة الوازةى ئيَسـتا ،    طؤرِانكارييانةى هيَزة بزويَنـةرةكانيان ثـةرةيان ثـآ دةد   
الوازترين كةسى هيَناية سةر لوتكةى دةسةآلت. ليَرةشـةوة، ئـةو هـات و هاوارانـةى دةَلـيَن      
)ئوزال دةبيَتة ديكتاتؤر( مايةى ثيَكةنينن، ضونكة ديكتـاتؤر يـان دةسـةالتدار، بـة ريَطـاى      

اتؤر و فةرمانرِةوا، بةَلكو بةريَطاى هةَلبذاردن، ياخود بة شيَوازى ياسايى رةوا، نابيَت بة ديكت
هيَزةوة دةبيَت. جا، ضونكة ئوزال هيَزى نيية، بؤية بةرةو كؤشكى كؤمارى سةركةوت لة ثيَناو 
ئةوةدا بكةويَت، بةآلم ئوزال ئا لةويَوة بة ريَطاى دميريال يان ئينونؤوة ناكةويَت، بـةَلكو هيَـزة   

دميوكراتيخوازة ميلليية ثةرةسةندووةكان لـةويَوة   هيَزة بزوتنةوة -ديناميكيية دميوكراتييةكان
 (.61/7دةيهيَننة خوارةوة،. )

)عةبدوَل  ئوجةالن(ى سةرؤكى ثارتى كريَكارانى كوردسـتانيش لـة ميانـةى ديدارةكـةى     
( سةبارةت بـة قـةيرانى دميـوكراتى لـة توركيـا، دةَليَـت:       1111لةطةأل طؤظارى )بةرةو ساَلى 
بناةةيةكى ثتةو دانةمةزراوة بةَلكو هيَـزى خـؤى لـة ذةنراَلـةكانى     ،دميوكراتى توركى لةسةر 

سوثاى توركياوة، وةردةطرآ، بة شيَوةيةك مةسةلةى ريَزطرتن لة ثاشاكان )ذةنراَلةكانى سـوثا(  
بؤتة نةريتيَك لة نةريتةكانى خيَزان و كؤمةَلطةى توركى، بطرة بؤتة دابيَكى نةتـةوةى تـورك   

ا منوونةى مرؤظى كامأل دةبينن، بة منوونة: خيَـزان بـؤ ئـةوة منـاأل     كة لةو ثياوة سةربازييانةد
ثةروةردة دةكات لة ثاشةرؤذدا ببآ بة ذةنراَليَك وةك ثةندة توركييةكـة دةَليَـت. كؤمةَلطـة     
زياتر ريَز لة ذةنراَلى سةربازى دةطرآ نةك لة سةركردةى حيزبـة سياسـييةكان، بؤيـة كاتيَـك     

 يزبة سياسييةكان بكات واز لة سياسةت بيَنن، وازى ىلَ ديَنن.ذةنراأل داوا لة رابةرانى ح
سياسيية، رةنطى داوةتـةوة لـة سـةر بـارودؤخى توركيـا،       -ئةم دووفاقيية كؤمةآليةتيية

دامـةزرا تـا    0911( سةرؤكى كؤمار لةوةتى كؤمارى توركيا لـة سـاَلى   0دةبينى لة كؤى )
تة سةر كورسى دةسـةآلتى سـةرؤكايةتى   ( ذةنراأل هاتوونة0) 0981ى ئةيووىل 01كوودةتاى 

كؤمار، بة شيَوةيةك برِيارةكة واية سوثاسـاالر هةميشـة دواى تةنطـذةكان ئـةركى سـةرؤكى      
 كؤمارى طرتؤتة ئةستؤ.
و دواى تيَكضوونى هاوكيَشةى سياسى، لة  -بؤ ئاساييكردنةوةى بارودؤخ -ذةنراَلةكانى سوثا
ردايةتى سآ كوودةتاى سةربازيشـيان كـرد،   سةرك 0981و  0970و  0901ميانةى ساَلةكانى 
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ئيَستا  ئةو ثاشا توركانة طوزارشت لة ةشيَرى دميوقليس دةكةن بـة سـةر سـةرى دميوكراتييـة     
طةجنةكةى توركياوة. ضـونكة حيزبـة سياسـييةكان هيَشـتا نـةيانتوانيوة بـة ريَبةرايـةتيكردنى        

ثرنسـيثيَكى دميوكراتييانـةى روون    بزوتنةوة ميللييةكان يان ريَكخراوة سياسـيية تيَكؤشـةرةكان  
بضةسثيَنن، ليَرةشةوة هةرسـآ حيزبـة سياسـيية طـةورةكانى نـاو ثةرلـةمانى توركيـا: حيزبـى         

و حيزبـى ريَطـاى    SHPو حيزبى دميـوكراتى سوشياليسـتى ميللـى     ANAPنيشتمانى دايك 
يَت برِوامان بة حيزبطةليَكى نادميوكراتني، ضونكة دميوكراتى ئةو كاتة دةستةبةر دةب DVPراست 

سةروةرى طةل و ميللةت هةبيَت لة ريَطةى نويَنةرة راسـتةقينةكانى و خـةباتى طـةل لـة ثيَنـاو      
ثاراستنى ثرنسيثةكانى دميوكراتى. جا، ئايا )ئوزال(ى سـةركردةى )حيزبـى نيشـتمانى دايـك(ى     

ابـةرى حيزبـى   دةسةآلتدار يان )دميرياأل(ى سةرؤكى حيزبى ريَطاى راست يان )ئةردال ئينونـؤ(ى ر 
دميوكراتى سوشياليستى ميللـى لـةثيَش هيَـز و زؤردارى ذةنراَلةكانـدا، خؤرِاطربـوون؟ نـةخيَر..       
ضونكة دميريال شةثاةكةى هةَلطرت و لة ثا  دوو كوودةتاى سةربازى لة دذى لة نيَـوان سـاالنى   

 0981طؤشةطري بـوو، )ئـوزال(يش لـة ثـيَش ذةنراَلـةكانى كوودةتـاى سـاَلى         0981و  0970
داضةمى بؤ ئةوةى دواتر ببيَتة سةرؤكى وةزيران و ثاشانيش سةرؤكى كؤمـار، هةرضـى )ئـةردال    

خؤيـان بـوون    0981ى ئـةيلووىل  01ئينونؤ(يشة، هيَشتا ثيَـى وايـة ذةنراَلـةكانى كوودةتـاى     
 دميوكراتييان بؤ طةىل توركيا هيَنا و تا وةكو ئيَستا  ثاريَزطارى ىلَ دةكةن.

يزبــة سياســييانة، ض دةســةآلتدار و ض ئؤثؤزســيؤن، دذايــةتى ثــارتى ليَرةشــةوة، ئــةم ح
دةكةن. ضونكة بة بزوتنةوةيةكى دميوكراتى جـةماوةرى و بظـةى    PKKكريَكارانى كوردستان 

دةزانن بؤ سةر قةوارة و دوارؤذى خؤيان، هةرضةند لـة ميَـذةوة خـةبات دةكـات لـة ثيَنـاوى       
رِوايةداين لةويَدا ثياوى سياسى واقيعـبني لـة توركيـا    دميوكراتى لة توركيادا. بؤية ئيَمة لةو ب

وةكو هـةموو ئـةو ثيـاوة سـةربازييانةى لـة       -نيية، وةك ئةوة ضؤن ذةنراَلةكانى سوثاى تورك
خـاوةن ميَشـكى وشـك و هـزرى خيََلـةكى و       -جيهانى سيَيةم دةستيان لة سياسـةت وةرداوة 

ؤمةآليةتى و ئابوورى و سياسييةكانى ضةشنطةليَكى رووكةشني سةبارةت بة زؤريَك لة كيَشة ك
 توركيا.

فامنةكردنى رؤحى سةردةم لة اليةن سياسةتوان و ذةنراَلةكان و ناواقيعيبوونيان بةرامبـةر  
بارودؤخةكانى توركيا، دوو فاكتةرى قةيرانى دميوكراتى ثيَكديَنن لة توركياى هاوضـةرخ كـةوا   

( بـة دواى سـةركردةيةكدا دةطـةرِيَت    لة شةستةكانةوة )واتة: شةسـتةكانى سـةدةى رابـوردوو   
ليَهاتوو و واقيعبني و شارةزاى رةوتى رووداوةكان و طيانى سـةردةم بيَـت.. و بتوانـآ برِيـارى     
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طوجناو بدات بؤ ضارةسةركردنى ئةو كيَشة سياسى و كؤمةآليةتى و ئابوورييانـةى رووبـةرِووى   
 (.61/11كؤمةَلطةى توركى بوونةتةوة،)

دامةزراوةى سةربازى تورك و رؤَلى لـة ذيـانى طشـتى توركيـادا، كةضـى       بةآلم ويَرِاى هيَزى
هيَشتا تواناى ئةوةى نيية ريَطةضارة بؤ كيَشة سةختةكانى توركيا بدؤزيَتةوة. ئةطةرضـي توركيـا   

( و لة دةرةجنامى فرة حيزبـى و بةدةنطةوةضـوونى   0900-0960بؤ ضةند ساَليَكى بةردةوام لة )
اتييةكانى جةماوةر، ذيانيَكى دميوكراتى راستةقينة و دروستى بـةخؤوة  زؤربةى داخوازيية دميوكر

( سـاأل  01بةدوا نزيكةى ) 0901بينى، وةىلَ دامةزراوةى سةربازى دواى ئةم ميَذووة، لة ساَلى 
جاريَك هةر وةختيَك هاوكيَشةى سياسى سةنطةال بوواية دةستى لة ذيانى طشتى توركيا وةردةدا 

ى سياسى وايان ويَنا دةكرد بيَجطة لـةم ضـارة سـةربازيية، ضـارةيةكى تـر      بة شيَوةيةك ضاوديَران
 نيية.

بةآلم مناكردنى هيَزة فشارة دميوكراختوازةكان لة توركيـا و طؤرِانكارييـة نيَودةوَلةتييـةكانى    
سةر طؤرِةثانى جيهان و ئارةزووى دةسـةآلت لـة توركيـا تـا خـؤى وةك دةوَلـةتيَكى بةدميـةن        

ثيَشان بدات، وا دةكةن ئةم ضارة سةربازيية لةوة بة دوا ئةطةرى روودانـى   ئةوروثايى هاوضةرخ
 دووربيَت.

 
 فشارةكانى ئةجنومةنى ئةوروثى: :دووةم

، مشت و مرِيَكى طةرم لة نيَو ميـدياكانى  0981ى ئةيووىل ساَلى 01دواى كوودةتاكةى 
و جيهـان لـة بـارةى    رؤذئاوا و كؤمةَلة و ريَكخراوةكانى تايبةت بة مـافى مرؤظـى ئـةوروثى    

ئايندةى دميوكراتى لة توركيا بةرِيَوةضوو، ثا  ئةوةى كوودةتاضـييةكان لـة توركيـا ئـازاديي     
دامةزراندنى حيزبة سياسييةكانيان قةدةةةكرد و مافى سةنديكاكانيان بـؤ مومارةسـةكردنى   
ــازار و    كــارى سياســى هةَلوةشــاندةوة و تــاقمى ســةربازى دةســةآلتدار جؤرةهــا شــيَوازى ئ

 ئةشكةجنةدانى لة دذى و بةندكراوةكانى بةكاربرد.
هةرضةندة ذةنراَلةكانى كوودةتاكة و حكوومةتى تورطؤت ئوزال لةو دةمة، وايان بـة بـا    
دةزانى ثلة بةثلة دميوكراتى بطَيرِدرَيتـةوة بـؤ وآلت بـة شـَيوةيةكى وا لـة سـنوورى كـؤنرتؤأل        

ةى سـآ سـاأل ديـارى كـراو ثاشـانيش      دةرنةضيَت ثا  ئةوةى قؤناةيَكى طواستنةوة بـؤ مـاو  
هةَلبذاردن كرا و ريَطا بةسآ حيزبـى سـةرةكى درا تيـادا بةشـدارى بكـةن و لـةئاكامى ئـةم        
هةَلبذاردنة حيزبى نيشتمانى دايك بة سةرؤكايةتى ئوزال هاتة سةر كورسى دةسةآلت.. بـةآلم  
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بةت بةمافى مرؤظ و برِياريَكى تاي 0980ى نيسانى 08ثةرلةمانى ئةوروثى لة سرتاسبورط لة 
تيؤرى خويَناوى لة توركيا، دةركرد.. ليَرةدا ثةرلةمانتارانى ئةوروثا رذيَمى توركيايـان وا لـة   
قةَلةمدا كة بة شيَوةيةكى بـةردةوام هةَلمـةتى لـةناوبردن لـة دذى كةمايةتييـةكانى توركبـا       

( كـة   11بـة ) مومارةسة دةكات. بة منوونة لةو دواييةدا حـوكمى لةسـيَدارةدان بةرامبـةر    
( كوردى ديكـة  بـة هـةمان شـيَوة حـوكم      01لةشؤرِشطيَرِانى كورد لة دياربةكر دةرضووة، )

 دراون، دوانيان كةم ئةندامن.
برِيارةكةى ثةرلةمانى ئةوروثى ئاماذةى بةوةشدا كة هةردوو شـانؤكارى جيهـانى ئـارثهر    

بـة رذيَمـى دةسـةآلتدارى توركيـا     ميللةر و هارؤَلد بينتةر نارِةزايى خؤيان دةربرِيوة بةرامبةر 
ضونكة ئازادى هزر و بريورِا بة ئازار و ئةشكةجنةدان سةركوت دةكات و داوايانكرد سـنووريَك  
بؤ ئةو حوكمة خنكاندنانة دابنرآ كة دادطا سةربازييةكانى توركيـا دةريـانكردووة و بوونةتـة    

و دةوَلةتى، و ئةو فـةرمانى  ،مايةى بيَزارىء هورووذاندنى توورِةيى عاديالنةى راى طشتى نيَ
لة سيَدارةدانانةى دةرضوونة، هةَلبوةشيَنريَنةوة. داواشيان كرد دةسةآلتدارانى توركيا سنووريَك 
دابنيَن بؤ ئةو بارودؤخة نامرؤييانـةى رووبـةرووى طـرياوة سياسـييةكان دةبنـةوة بةهـةَلس و       

 ةطةَلياندا دةيانكةن.كةوتى نالةبار و دةست بةسةركردن و ئةو ليَكؤَلينةوةيانةى ل
لة اليةنى خؤيشييةوة )فرةنسـيس فـؤرتز(ى ثةرلـةمانتارى فةرةنسـى داواى لـة )جؤليـؤ       
ئةندريؤتى(ى سةرؤكى ئةجنومـةنى ئـةوروثى كـرد هؤكـارى جـاردانى رةزامةنـدى كؤمةَلـةى        
ئةوروثى دةربـارةى مـافى مـرؤظ ئاشـكرا بكـات و لةبةرضـى توركيـا لـةم رووةوة هـةآلوَيرد          

( كراوة ئايا ئةجنومةن بةنيازة ض برِياريَك سةبارةت بـة تيَكضـوونى رةوشـى مـافى     )ئيستيثنا
 مرؤظ لةتوركيا، بدات؟!

ئةندريؤتى لةوةآلمى ئةمةدا، روونى كردةوة كة لةبارةى ئةم بابةتةوة ثيَوةندى بة توركياوة 
ارةكـة  كراوة و بةطوَيرةى ئـةو هةوآلنـةى دراون ثَيمـان وايـة هـةىل ئـةوة هةيـة وردة وردة ب       

 بطةرِيَتةوة دؤخى سروشتى خؤى.
بةآلم ئةجنومةنى نيشتمانى ئةوروثى لة سـةر فشـارةكانى بؤسـةر توركيـا بـةردةوام بـوو       
لةثيَناو طةرِانةوةى خيَراي بةرةو دميوكراتى و ثابةندبوونى بةمافى مرؤظ. دةبينى ئـةو دةمـةى   

دةرضـوو، رةوشـى    0989راثؤرتى ساآلنةى ئةجنومةنى ئةوروثى لة كـانوونى يةكـةمى سـاَلى    
توركياى لـة دوو الوة تـاوتويَكرد: ثيَطـةى توركيـا لـة نـاو كؤمةَلـةى ئـةوروثى و كَيشـةى          
كةمايةتييةكان لة توركيا، سةرةرِاى ليَكؤَلينةوةى اليةنةكانى ئابوورى و سياسـى و كلتـوورى   
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ليَـرةدا  ، 0991لةتوركيا وةك رآ خؤشكردنيَك بؤ وةرطرتنى لة كؤمةَلةى ئـةوروثى لةسـاَلى   
راثؤرتةكة ئاماذةى بة كيَشةى كورد لة باشوورى رؤذهةآلتى توركيادا لة ميانـةى باسـكردنى   
مةسةلةى تريؤر لةو ناوضةية و ئةو كردةوة نادميوكراتييانةى رذيَمى دةسةآلتدارى توركيا لـةوآ  

مةوانى (، بة شيَوةيةك ئةم راثؤرتة كاردانةوةى توندى لة ناوةندة رؤذنا60/09ثيادةى دةكةن )
و سياسييةكانى توركيادا نايةوة، لة كاتيَكدا )تورطـؤت ئـوزال(ى سـةرؤك كؤمـار ستايشـى      
راثؤرتةكةى بةم شيَوةية كرد و طوتى: ، لةوة ضاكرت بـوو كـة خؤمـان ثيَشـبينيمان دةكـرد،،      
كةضى سلَيمان دميريال سـةرؤكى حيزبـى )ريَطـاى راسـت(ى بةرهةَلسـتكار رةخنـةى ليَطـرت        

تيَوةردانى دانا بؤ كاروبارى ناوخؤى توركيا، ضـونكة باسـى لةكيَشـةى كـورد     بةجؤريَك لةدةس
كردووة لةتوركيا و بانطةشةى كردووة بؤ ضارةسةركردنى بةطيانيَكى دميوكراتييانة. لة اليـةكى  
ترةوة )نةمجةدين ئةربةكان(ى رابةرى ئيسالمى و سةرؤكى حيزبى )طةشةثيَدان( طوتى: ضوونى 

نى ئةوروثى بةدطؤرِانيَكة بؤ ثيَناسة ئيسـالمييةكةى و هةوَليَكيشـة بـؤ    توركيا بؤناو ئةجنومة
كردنى بـةئامرازيَك لةبةرذةوةنـدى ئيمثرياليزمـدا. هةرضـى )ئـةردال ئينونـؤ(ى سـةركردةى        
ئؤثؤزسيؤنيش بوو، لةبارةى مةسـةلةكةوة، طـوتى: نابَيـت ضـوونى توركيـا بؤنـاو كؤمةَلـةى        

انى و ئةو مافة رةوايانةى بيَت كة ثيَويستة ثاريَزطاريان ئةوروثى لةسةر حسيَبى بةرذةوةندييةك
ىَل بكرآ. ئةو فشارة سياسييانة  كـة خراونةتـة سـةرى لـة ثَينـاو ئـةم بةئةندامبوونـةى،        

(. بةآلم )ئؤكتاى ئاكشى(ى ليَدوانظانى سياسى و سةرؤكى كؤمةَلةى 06/09رةتياندةكةينةوة )
ارى ئـةمرِؤ( لـة رؤذنامـةى )حورِييـةت(ى     نووسةران لة توركيـا لـة طؤشـة رؤذانةكـةى )وتـ     

بةناوبانط وتاريَكى ب وكردةوة، تيادا طوتى: ،ئةطةر لةويَرِا زةروورةتيَك هةبآ بؤ باسـكردنى  
كيَشةى كةمايةتييةكان لة توركيا، ثيَويستة بةر لة هةموو شتيَك تةماشاى كيَشةيةكى طرنط 

 ايى لة توركيا رةت دةكاتةوة؟!.بكرآ، ئةويش: ئةوة كيَية سيفةتى هاوآلتيبوونى توركي
دةوَلةتى توركيا، هةموو ئةوانةى لة توركيا نيشتةجيَن بة هاونيشتمانى توركى دادةنيَـت.  

كة خؤيان بة رةطةزيَكى تر حسيَب دةكـةن، ئـةوة    -واتة هةنديَك لةنويَنةران -هةندآ كةسيش
يان الز يان ضةركة  مةسةلةيةكى ئاسايية. هةر ئةم هةندة كةسة  كة ناوى خؤيان بة كورد 

دةبةن و داواى ثاراستنى زمان و كلتوورةكةيان دةكةن، ئةوة مـافيَكى سروشـتيية و دةوَلـةتى    
هاوضةرخ زامنى دةكات. بةآلم كورد كاتيَك ئةم جياوازيية رةطةزى يـان زمانييـة بـة هؤيـةك     

ووَلنـةكراوة  بزانآ بؤ جيابوونةوة يان دووبةرةكى رةطةزى، ئةمـةيان كـاريَكى نامـاقووأل و قةب   
(60/0،.) 
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ناوبراو نارِةزاييشى دةربرِى بةرامبةر بة راثؤرتةكة و بةجؤريَك لة ضـاوديَريكردنى سياسـى   
بؤ سةر توركيا لة قةَلةمى دا و لة دريَذةى وتارةكةيدا طوتيشى: ،لـة كاتيَكـدا ئـةو راثؤرتـة     

ثى با  لـة بـارةى   باسى بابةتى كةمايةتى كوردى لة توركيا كردووة، ئةى بؤ كؤمةَلةى ئةورو
كةمايةتى باسك لة ئيسثانيا يان كةمايةتى تـورك لـة تـةراقياى رؤذئـاواى يؤنـان ناكـات و       

 (.06/09كؤمةَلة  هةردوو دةوَلةتى ناوبراوى بةئةندام وةرطرتووة،؟! )
بؤ ئةوةى فشارى ئةجنومةنى ئةوروثى لة سةر خؤى كةم بكاتةوة، توركيا ريَككةوتننامةى 

لـة اليـةن    0989ى كـانوونى يةكـةمى سـاَلى    10ظى واذؤكـرد كـة لـة    ثاراستنى مافى مرؤ
ئةجنومةنى ئةوروثييةوة دةرضوو. توركيا بةَليَنيدا دةقةكانى ئـةم ريَككةوتننامةيـة لـة سـةر     
هةموو كَيشة ثةيوةنديدارةكان جـآ بـةجآ بكـات و بةرثرسـيارَيتى هـةر دةرةجنـاميَكى لـةم        

ةوة ئةجنومـةنى ئـةوروثى بةوثـةرِى نيطةرانييـةوة     (. ليَرةشـ 60/06بارةيةوة بطريَتة ئةستؤ )
ثيَشوازى لةو برِيارة ئابوورييانة كرد كة هيَزى ياسايان هةية و حكوومةتى توركيا لـة بـارةى   

 ناوضةى باشوورى رؤذهةآلتى ئةنادؤأل )كوردستانى توركيا(وة دةريكردوون.
ى 7ةنةكـةيان كـة لـة    (هـةمني كؤبوونـةوةى ئةجنوم  61نويَنةرةكانى يةكيَتى ئةوروثا لة )

سةبارةت بة  -طرآ درا، جةختيان كردةوة كةبرِيارة ئيدارييةكانى توركيا 0991نيسانى ساَلى 
(ى ريَككةوتننامـةى مـافى مرؤظـى    01ثيَضةوانةى مـاددة )  -ناوضة كوردنشينةكان= وةرطيَرِ

رانةى كـة  ئةوروثيية كة دةوَلةتى توركيا  واذؤى لة سةركردووة، جةختيشى كردةوة: ئةو برِيا
حكوومةتى توركيا بةطويَرةيان دةتوانآ ضاثةمةنييةكان داخبات و رؤذنامةكان هةَلبوةشيَنيَتةوة 
و هاونيشتمانييةكان رابطويَزآ، بة زةبريَكى توند دادةنـرآ بةرامبـةر بـةو دميوكراتييـةى لـة      

نــة و توركيــا منــا دةكــات. ضــونكة ئــةم برِيارانــة بــوار نــادةن اليةنــة ثيَوةنديــدارةكان رةخ 
بةرهةَلستكارييان ليَبكةن. لةبةر ئةمة ئةجنومةنى ئةوروثى طوآ لة سكاآلى ئةوانة دةطرآ كة 
لة ئاكامى ئةو برِيارانة تووشى ستةمكارى و زةرةر و زيان بوونة، بةبآ ئةوة راى حكوومـةتى  

 (.67/09توركيا بةهةند وةربطريآ، )
كى ثارتى سوشياليستى ميللى لة )ئةردال ئينونؤ( سةركردةى ئؤثؤزسيؤنى توركيا و سةرؤ

طةرِانةوةيدا بؤ ئةستةمووأل لة كؤبوونةوةى حيزبـة سوشـيال دميوكراتييـةكانى نـاو كؤمةَلـةى      
ئةوروثى لة برؤكسيل، لة فرِؤكةخانةى ئةستةمووأل بؤ رؤذنامةنووسان طوزارشـتى لـة تـر  و    

رذيَمـى دةسـةآلتدارى   طومانى ئةجنومةنى ئةوروثى كرد بةرامبةر بـةو شـيَوازة دميوكراتييـةى    
توركيا ثراكتيزةى دةكات و طوتى: ضةندين ديدار و ضاوثيَكةوتنم لةطةأل سـةرؤكى ثةرلـةمانى   
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 0991ئةوروثى ئةجنام داوة، ناوبراو بة تاكيدةوة ثيَـى طـو : كؤمةَلـةى ئـةوروثى تـا سـاَلى       
يَتة ريزييـةوة،  ئةندامى نوآ بؤ ناو ريزى خؤى وةرناطرآ، هةَلويَستى ئةو دةوَلةتة  دةيةوآ ب

خؤى مةسةلةى بةئةندامبوونى لة ناو كؤمةَلةكة ديـارى دةكـات، ئينونـؤ لـةم رووةوة زيـاتر      
طــوتى: ،.. مــن لــة ميانــةى قســةكانيدا لــة هةَلويَســتة ســةلبى و نةريَنييةكــةى لةمــةرِ  
ن بةئةندامبوونى توركيا لة ناو يةكيَتى ئةوروثا، تيَطةيشتم.. ئةمة  ماناى واية ئةوروثاييةكا

 (.68/0بري لة ضوونى توركيا بؤ ناو ئةجنومةنةكة لة داهاتوويةكى نزيكدا، ناكةنةوة، )
بةآلم ئةم هةرِةشة ناِراستةوخؤية بـووة هةرِةشـةيةكى ئاشـكرا بـؤ سـةر توركيـا، كاتَيـك        
ثةرلةمانى ئةوروثى داوايكرد بة زةروورةتى داثيَنانى حكوومةتى توركيا بة بـوونى نةتـةوةيى   

يا. بة منوونة: )كريستيان ديالمالني( ئةندامى ثةرلةمانى ئةوروثى لة ليَدوانيَكيدا كورد لة تورك
طوتى: ،ئةطةر توركيا بة راستى بيةويَت ببيَتة ئةندامى يةكيَتى ئةوروثا، ثيَويستة لة سـةرى  
دان بنيَت بة بـوونى نةتـةوةيى كـورد لـة توركيـا،. لـة اليـةكى تـرةوة )يورطـؤ رؤميـو (           

نان و ئةندامى ثةرلةمانى ئةوروثا داواى لـة حكوومـةتى توركيـا كـرد بـة      رؤذنامةنووسى يؤ
زةروورةتــى ريَزطرتنــى لــة مــافى هاونيشــتمانييةكانى و كؤتبةندنــةكردنى رؤذنامةطــةرى و  

( 70طوتيشى: توركيا ئةمرِؤ تاكة دةوَلةتـة لـةو جيهانـة ئـازادةى كـة لـة بةندخيانةكانيـدا )       
رةخنةيان لة رذيَمى دةسةآلتدار طرتووة.. و طوتى: ئـةم   رؤذنامةنوو  طرياون بة تؤمةتى ئةوة

كارة دةسةمليَنآ توركيا لة هةموو دةوَلةتةكانى جيهان زياتر ثيَشيَلى ئازاديية دميوكراتييـةكان  
 (.69/0دةكات،)

هةموو ئةم فشارانةى كة يةكيَتى ئةوروثا خستنية سةر توركيا لة سؤنطةى ثيَشـيَلكردنى  
ستى لة هةمبةر كةمايةتى كورد، وايانكرد وةزارةتى دةرةوةى توركيـا  لة مافى مرؤظ و هةَلويَ

دؤسـيةيةكى تايبـةت بـة ناوضـةى باشـوورى رؤذهـةآلتى ئـةنادؤأل         0991لة نيسانى سـاَلى  
)كوردستانى توركيا( ئامادة بكات بؤ ئةوةى بيخاتة ثيَش ضاوى دةوَلةتانى ثةيوةنديـدار، بـة   

 (:01/91كيَشةى توركيا و لةسةر سآ ئاستدا، )
ئةم دؤسيةية دةخريَتة ثيَش حكوومةتى وياليةتة يةكطرتووةكانى ئـةمريكا، لةطـةأل    -0،

 ئةم روونكردنةوةيةى الى خوارةوة:
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ريَككةوتننامةى هلسنكى ريَطرى لـة تـريؤر و بزوتنـةوةى جيـاخوازى و رةطةزثةرسـتيي      
، (06)نادؤأل هةيـة كردووة لةبةر ئةوةى ئةو بزوتنةوةيـةى لةناوضـةى باشـوورى رؤذهـةآلتى ئـة     

ــة    ــة وياليةت ــا داوا ل ــة توركي ــة، بؤي ــةكى تريؤريســتى رةطةزثةرســتى جياخوازيي بزوتنةوةي
 يةكطرتووةكانى ئةمريكا دةكات لة كؤرِ و كؤبوونةوة نيَودةوَلةتييةكاندا ثشتطريى بكات.

 توركيا ئةم ثرسيارةى الى خوارةوةى، ئاراستةى يةكيَتى ئةوروثا كرد: -1
ريى لة تريؤر ياخود ئاشتى لة توركيا دةكةن؟ ئةو بزوتنةوةيةى لة باشـووى  ئايا ئيَوة ثشتط

، بزوتنةوةيـةكى تريؤريسـتى رةطةزثةرسـتى و جوداخوازييـة،     رؤذهةآلتى ئةنادؤلَ لة ئارادايـة 
هةندآ لةو دةنطانة  كة نارةزايى بةرامبةر توركيا دةردةبرِن سةبارةت بـة ثيَشـيَلكردنى بـؤ    

زانن اليةنطرى ئةم بزوتنةوة تريؤريسـتيية دةكـةن لـة توركيـا، بؤيـة      مافى مرؤظ بزانن يان نة
توركيا داوا لة دةوَلةتانى ئةوروثى دةكات كة ثيَويسـتة مشـت و مـرِ و ليَكؤَلينـةوة لةسـةر      

 بارودؤخى ناوضةى باشوورى رؤذهةآلتى ئةنادؤأل لةم ضوارضيَوةيةدا بكريَت.
ةت لـة ئيَـران و عيَـراق و سـووريا كـرد      توركيا داواى لة دراوسيَيةكانى خؤى بةتايبـ  -1

ثيَويستة لةسةر ميَزى طفتوطؤ كؤببنةوة بؤ ضارةسـةركردنى كيَشـة بنةرِةتييـة هاوبةشـةكانى     
ناوضةكة، بؤ ئةوةى ئةم وآلتانة وةك ضرِنووكى ثشيلة بةكارنةبرين بؤ ليَدانى يةكرت، ضونكة ئةو 

ية ثيَوةندييـةكى ثتـةوى هةيـة لةطـةأل     بزوتنةوةيةى لة باشوورى رؤذهةآلتى ئةنادؤأل بوونى هة
سةرلةبةر كيَشةكانى رؤذهةآلتى ناوين و ثيَويستة بة طيـانيَكى بابةتييانـةوة و لـة روانطـةى     

 بةرذةوةندييةكانى وآلتانى ناوضةكةوة ليَيان بكؤَلدريَتةوة،.
 بةآلم ئةجنومةنى ئةوروثى، فشارةكانى بؤ سةر توركيا تةنها بؤ ئةوة نييـة دان بـة بـوونى   
نةتةوةيى كورد بنيَت، بةَلكو داواشى ليَدةكات مافى هةموو هاونيشتمانييةكانى بثاريَزآ. بـة  
منوونة كاتيَك سةركردة طرياوةكانى حيزبى شيوعى توركيا: )حةيدةر قوتلـو، نيهـاد سـاةرين،    

لـة بةندخيانـة مانيـان لـة خـواردن       0991ئةمحةد قاضار و هاورِيَيةكانيان  لة سةرةتاى ساَلى 
( دادوةرى بةسيفةتى ليَذنـةى دؤزينـةوةى راسـتييةكان رةوانـةى     1، ثةرلةمانى ئةوروثا )طرت

 توركيا كرد بة ئاماجنى بينينيان و تاوتويَكردنى بارودؤخيان لةطةأل بةرثرسانى توركيا.
ئـةو طرياوانـةى لـة     0991(ى مايسـى سـاَلى   0ئةطةرضي دادطاى ئاسايشى دةوَلةت لة )

ئةجنومةنى ئةوروثى ثيَى واية: توركيا هيَشتا ريَطايةكى دوور و دريَـذى  بةندخيانة بةردا، بةآلم 
                                                           

 مةبةستى لةبزوتنةوةى ضةكدارى كوردة لة باكوورى كوردستان )وةرطيَرِ(. -06
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لة ثيَشة تا بطات بة دميوكراتييةكى راستةقينة، ضونكة ئةجنومـةن جـارآ نةطةيشـتؤتة ئـةو     
ــا ئيَســتا    ــة ت ــة توركيــا بةرِيَوةبضــيَت و ثيَشــى واي قةناعةتــةى دميوكراتييــةكى دروســت ل

رامبةر بة مافى مرؤظ ثيادة دةكريَـت، ئةمـة  شايسـتةى    ثيَشيَلكارييةكى زؤر لة توركيا بة
دةوَلةتيَكى ئةوروثى نيية لة كاتيَكدا ثآ دةنيَينة ناو سةدةى بيست و يةكةمينةوة. ليَرةشةوة 
)كؤنتةر فرياوطن(ى كوميسارى ئةوروثى بةرثر  لة فراوانبوونى بازنةى يـةكيَتى ئـةوروثا لـة    

ركياوة، داواى لـة توركيـا كـرد كـةوا ثيَويسـت      و لة تو 0999ى تشرينى دووةمى ساَلى 06
ئامادة بكـات بـؤ مةسـةلةى     1111دةكات )ثةميانى كارى نيشتمانى( تاوةكو شوباتى ساَلى 

لةيةكيَتى ئةوروثا، ئةو ثةميانةى كـةوا   -وآلتى ئةوروثى تر 01لةطةأل  -بةئةندامبوونى توركيا
بكات بؤ دةسـتةبةركردنى ضارةسـةرى    دةخوازآ ضوارضيَوةى ثالنةكانى دةوَلةتى توركيا ديارى

ئاشتيانة و دميوكراتييانةى كيَشةى كورد و ثاراستنى مافى مـرؤظ بـة ريَطـةى هـةمواركردنى     
دةستوورى و دميوكراتى و بة ئةجنامطةياندنى ضاكسازى ئابوورى ثيَويسـت بـؤ ضارةسـةركردنى    

 ئةو قةيرانة سةختةى كة بينة قاقاى حكوومةتةكانى توركياى طرت.
بـة هـؤى نـاكؤكى نيَـوان سـةركردةكانى       -، حكوومةتة هاوثةميانييةكـةى ئةجةويـد  وةىلَ

نةيتوانى كيَشةى بةئةندامبوونى توركيا بؤ ناو يةكيَتى ئـةوروثا يـةكال    -هةرسآ هاوثةميانةوة
بكاتةوة، لةبةر ئةوةى بزوتنةوةى حيزبى نةتةوةثةرست )تؤرانيزم( ثيَى وابـوو ضـوونى توركيـا    

تيية: ،دةبيَتة هؤى دابةشبوونى توركيا، ضونكة ئةوروثا بةم ريَطايةوة دةيةويَت بؤناو ئةو يةكيَ
ثةميانى سيظةر جآ بةجآ بكات،، بؤية بوَلةند ئةجةويدى سةرؤكى حكوومةت لة ئامادةكردنى 
كارنامةى بةشداربوون لة يةكيَتى ئةوروثا سستى نواند، ئةمة وايكرد يـةكيَتى ئـةوروثا ضـاو    

دةوَلةتة ئةوروثاييةكة بؤ نـاو ئةجنومـةن و ئـةو مةسـةلةية      01ةرطرتنى خبشيَنآ بةخشتةى و
بةبآ ئةوة ئاماذة بة بابةتى توركيا بدات. ئةم كـارة زؤرى نـةمابوو    1101دواخبات بؤ ساَلى 

ببيَتة هؤى هةَلوةشاندنةوةى هاوثةميانى سيَكوضـكةى دةسـةآلت لةبـةر ثيَـداطرتنى )دةوَلـةت      
وتنـةوةى نةتةوةثةرسـت لةسـةر هةَلويَسـتى خـؤى، بــةآلم      باةضـةىل( سـةركردةى حيزبـى بز   

دةستيَوةردانى مةسعوود يةملاز جيَطرى سةرؤك وةزيران و بةرثر  لة ثيَوةندييةكانى وآلتةكةى 
لةطةأل ئةوروثا وايكرد قةناعةت بة )باةضةىل( بيَنيَت و كـاربكرآ بـؤ ئامـادةكردنى ثـةميانى     

 1116كيا بةرةو ريزى يةكيَتى ئةوروثا تـا سـاَلى   كارنامةى نيشتمانى بة ئاماجنى ضوونى تور
 لةسةر ثيَشنيارى فةرةنسا.
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 فشارةكانى دةستة و ريَكخراوةكانى ثيَوةنديدار بةمافى مرؤظ: :سيَيةم
 0980لةكاتيَكدا رؤذنامةى )طارديان(ى بةريتانى، لة ناوةرِاستى مانطى شـوباتى سـاَلى   

اييـةكان و يـةكيَتى ئـةوروثا كـردةوة و طـوتى:      ثرسيارى خؤى رووبةرِووى دميوكراتيية خؤرئاو
هةتاكةى دةستة و ريَكخراوةكان بةضاو بةسـرتاوةيى دةميَننـةوة بةرامبـةر ئـةوةى لـةتوركيا      
روودةدات؟! ئةوا، ئـةو هةواآلنـةى لـةتوركياوة دةطةيشـنت ئاماذةيـان بـةوة دةدا كـة تاقمـة         

مومارةسةى تريؤرى بةكؤمـةَلى  لة ضوارقورِنةى توركيادا  0981سةربازيية كوودةتاضييةكةى 
 (.01/10دةكات )

ئةطةرضــى، ضــةندين دةســتة و ريَكخــراوى ئــةوروثايى ســةردانى توركيايــان كــرد، وةىلَ 
ــة     ــةو ديكتاتؤري ــةدذى ئ ــةوانى نةثســاوةيان ل ــةتيَكى رؤذنام ــاوا هةَلم ــةرى رؤذئ رؤذنامةط

وا بـةفريِؤدا، لـن و   سةربازييةى توركيا بةرثاكرد كةوا دميوكراتى سةربرِى و مافى مرؤظيشـى  
ثؤثةكانى مافى مرؤظ لة زؤربةى وآلتانى ئـةوروثا ئـةو كردةوانـةيان ريسـوا و شـةرمةزاركرد      

تاكيدى كـردةوة   0980بةَلكو ريَكخراوى ليَبوردنى نيَودةوَلةتى لة راثؤرتى ساآلنةى بؤ ساَلى 
رآ لــة كـة: ،كــردةوةى ئةشــكةجنةدان و سـةركوتكردن خــةَلكانيَكى ئاســايى طرتؤتـةوة نــاك   

ضوارضيَوةى بةندكراوة سياسييةكاندا دابنـريَن و خـودى هةنـدآ لـة بةرثرسـة سياسـييةكانى       
توركيش جةخت لةسةر ئةم اليةنة دةكةنةوة، ئةو كردةوانة ثياوانى ئاسايش لة طرتووخانةكاندا 
و لة هةموو ناوضةكانى توركيا بـةبآ هـيض سانسـؤريَك مومارةسـةيان دةكـةن بةطرتووخانـة       

كانيشةوة لةدياربةكر و ئةرزروم و ئةنكةرة و ئةستةمووأل و تةنانةت لة طرتووخانةى سةربازيية
 (.06/01مةالتيةى تايبةتيش كة تايبةتة بة طرياوة سياسييةكان و قاضاةضييانى ضةك،)

كة بزوتنةوةى طةىل كورد لة توركيا رووناهى كةوتةسةر و لة شـيَوةى هيَزيَكـى ثوخـت و    
ر طؤرِةثانى سياسى توركيا و لـة سـةر دةسـتى ثـارتى كريَكـارانى      ريَكخراو و كاريطةر لة سة

كوردستان سةرى هةَلدا، دةم و دةست كؤمةَلة و ريَكخراوة جةماوةريية ئةوروثايية ضةثةكان لة 
ــةى جــةنطاوةرانى دذة   ــة: )كؤمةَل ــةوة ثشــتطريييان ليَكــرد. بةمنوون رووى مــادى و مانةويي

ئةَلمانياى رؤذئاوا و كؤمةَلةى بةرطرى لة مافى طةالن  فاشيزم(ى يؤنانىء بةرةى ذينطةثاريَزى
ــاَلى      ــة س ــوو، ل ــاريس ب ــة ث ــةى ل ــة بارةطاك ــدا ك ــةثيَناو رزطارييان ــان ل  0980و تيَكؤش

دةستثَيشخةرييان كرد بـؤ كؤكردنـةوةى ثيتـاك لـة ثَينـاو دامةزرانـدنى ئَيسـتطةى دةنطـى         
ى ثارتى كريَكـارانى كوردسـتان   كوردستان كة لةكيَوةكانى جوودى و بة ضاوديَرى و سةرثةرشت

 (.00/1دةنطى خةباتى طةىل كوردى دةطةياندة هةموو جيهان )
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حكوومةتى توركيـا  لـة هةوَليَكيـدا بـؤ خـؤطيَلكردن لـة بزوتنـةوةى ثـارتى كريَكـارانى          
 0989كوردستان و هةَلمةتى ئةو ثارتة لة رزطاركردنى ناوضةى كيَوةكـانى جـوودى، لـة سـاَلى     

ةأل كؤمثانياى )ثيرتؤل شيظرؤن(ى ئةمريكايى واذؤكرد بؤ دؤزينةوةى نـةوت لـة   طريَبةستيَكى لةط
ضياكانى جوودى. بةآلم بزوتنةوةى كورد )مةبةستى: بزوتنـةوةى ثـارتى كريَكـارانى كوردسـتان،     
وةرطيَرِ( نةيهيَشت كؤمثانياكة لةو ناوضةية دؤزينـةوةكانى بـة ئـةجنام بطـةييَنيَت، كؤمثانيـاى      

ستةكةى لةطةأل حكوومـةتى توركيـا هةَلوةشـاندةوة و ضـؤن هـاتبوو ئاوةهـا        ناوبراويش طريَبة
طةرِايةوة بؤ ئةمريكا. دواى ئةمة )مؤريس ئةميتاى( وتاريَكى لة طؤظـارى )واشـنتؤن جـويش(    

( مليؤن كورد لة هةريةك لة ئيَـران  11ب وكردةوة تيادا جةختى لةسةر ئةوة كردةوة كة ،ئيمرِؤ )
و براكانيان لةعيَراق تيَدةكؤشن لة ثيَناوى )ئؤتؤنؤمى(دا، بؤية بارودؤخى و توركيا و سووريا وةك

ــةوة       ــةقامطريى بةخؤي ــورد، س ــى ك ــةمافى ضارةنووس ــان ب ــةبآ دانثيَن ــاوين ب ــةآلتى ن رؤذه
 (.00/09نابينآ،)

بةدوا، دةستة و كؤمةَلـة و ريَكخـراوة مرؤييـة جيهانييـةكان،      0989لةناوةرِاستى ساَلى 
االكيةكانياندا بة بةستنى كؤرِ و كؤنطرة بؤ ليَكؤَلينةوة لة رةوشى كوردان: برةويان بة كار و ض
ئةم بزاظة لـة   -وةك ضؤن رؤذنامةى ،لؤمؤند،ى فةرةنسايى ناوى ليَنان -بىَ باوكةكانى جيهان

ثا  رووداوةكانى هةَلةجبة و ئةو هةَلمةتة جينؤسايدة هات كة هيَزة سةربازييةكانى تورك لـة  
فةرةنسا ضاوديَريى يةكةمني كؤنطرةى جيهانى لةمةرِ دؤزى  -كيا ئةجنامياندادذى كورد لة تور

كرد بة سةرثةرشتى )وةقفى  0989ى تشرينى يةكةمى ساَلى 06كورد لة ثاريس لة رِيَكةوتى 
و لـةو كؤنطرةيـةدا    PKEئازادييةكانى فةرةنسا( و بة هاوكارى ئينستيوتى كورد لة ثـاريس  

ورد، ســةرةرِاى نويَنــةرانى بزوتنــةوة رزطارخيوازييــة كــوردى و رؤذهةآلتناســان و زانايــانى كــ
 جيهانييةكان بةشدارييان كرد.

نووسةرى كوردى ثيَشكةوتووخواز )دوةؤ بريجنيك( لة كؤنطرةكةدا وتارى ثارتى كريَكارانى 
كوردستانى خويَندةوة و طوتى: كيَشةى طةىل كورد هةمان كيَشةى طـةىل توركـة. وةك ضـؤن    

رى توركيا تيَدةكؤشن لة ثيَناو رؤذيَكى باشرت لة دذى ئةو زوَلم و زؤردارييـةى  تورك و جةماوة
توركيا مومارةسةى دةكات، ئاوةها  ئيَمةى كورد تيَدةكؤشني لة ثيَنـاو ثاراسـتنى قـةوارة و    
بوونى نةتةوةيى خؤمان، ليَرةشةوة ضارةسةركردنى كيَشةى كورد بة ضةمكة طشتييةكةى، واتا: 

شةى توركيا ، ضونكة ئيَمةى هةردوو طةىل كورد و تورك هاوبةشى هةمان ضارةسةركردنى كيَ
 ئيَش و ئازار و هةمان خواست و ئاواتني.
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طةىل كورد ئيمرِؤ بة هةردوو باَلةكةيةوة: يةك مليؤن كريَكارى كورد و ضـارةطة مليؤنيَـك   
ت، ضـةكى  جةنطاوةر، لةثيَناو مافى ضارةنوو  و بؤ ئةوةى خؤى دةسـةآلتى خـؤى بـةرِيَوةببا   

هةَلطرت ثا  ئةوةى تةنطذةكانى دةسةآلت لة توركيا زياتر و دووفاقييةكانيشى توندتر بـوون  
بةتايبةت لةناوضةى باشوورى رؤذهـةآلتى ئـةنادؤأل، ئةمـة ثـاَلى بةجـةماوةرى كـوردةوة نـا        
مومارةسةى مافى خؤى بكات بؤ بةرطريكردن لةخؤى و كلتوور و ثيَناسـةكةى و ئـةوانيرتيش   

 (.61/61دان بنيَن بة مافى ضارةنووسى ) ناضاربن
كـؤنطرةى واشـنتؤن لـةذيَر دروةـى )طـةليَك       0989ى تشـرينى يةكـةمى سـاَلى    16لة 

لةمةترســيداية: كــورد(، بةضــاوديَرى ئةجنومــةنى مــافى مرؤظــى ئــةمريكى و بــةهاوكارى و 
ـ  -09وان هةماهةنطى لةطةأل مافى مرؤظى فةرةنس ة بةسرتا. لة شارى لةندةنيش لةماوةى نيَ

كؤنطرةى نيَونةتـةوةيى كـورد بـة سةرثةرشـتى يـةكيَتى نيشـتمانى        0989ى ئابى ساَلى 11
ى 6-1كوردستان و بة هاوكارى ليَذنةى مافى مرؤظى بةريتانى طـرآ درا. لـة مـاوةى نيَـوان     

يش لةكؤبنهاطن كؤنطرةى مافى كةمايةتييةكان و رةوشـى باشـوورى   0991حوزةيرانى ساَلى 
ا بةسرتا و ئامادةبووانى كؤنطرةكة داوايان لة حكوومةتى توركيا كرد دان بة رؤذهةآلتى ئةوروث

بوونى كورد لة توركيا بنيَت بة زمانى تايبةتى خؤيان بـاخيَون لـةثيَناو ثاراسـتنى كلتـوور و     
 (.07/09بوونى نةتةوةييان )

ى لة ستؤكهؤَلم كؤنطرةيةك لة هاوشيَوةى كـؤنطرةى ثـاريس بـة ضـاوديَر     0991لة ساَلى 
مافى مرؤظى سويَدى بؤ تاوتويَكردنى كاروبارى طةىل كـورد لـة ناوضـةى رؤذهـةآلتى نـاوين،      
بةسرتا. دوابةدواى ئةمة  كؤنطرةى نيَونةتةوةيى كورد لة مؤسكؤ لة سةرةتاى مانطى ئـابى  

 لة ذيَر دروةى )مافى كةمة نةتةوايةتييةكان لةجيهاندا( طرآ درا. 0991ساَلى 
وةكــو ثاريَزطــارى طــةىل كــورد و وةك  0980لــة دواى ســاَلى  لةطــةأل ئــةوةى فةرةنســا

بةرطريكاريَك لة ماف و بوونى نةتةوةيى كـورد هاتـة مةيـدان، وةىلَ تـاوةكو ئيَسـتا  ئـةم       
بـةجآ نـةهيَ . دةبيـنني     -كة هةوَلياندا هةمان رؤأل بطيَـرِن  -ئةركةى بؤ بةريتانيا و سويسرا

رامبـــةر بــةكورد، كةســـايةتيية سياســـى و  ســةرةرِاى هةَلويَســـتة مرؤظايةتييــةكانى بة  
ثيَشكةوتنخوازةكانيشــى لــة ثيَشكةشــكردنى يارمــةتى مــادى و مانــةوى بــؤ طــةىل كــورد 
بةشدارييان كـرد. بـة الى كورديشـةوة ئـةو كةسـايةتيية فةرةنسـةييانة رَيـز و حورمـةت و         

دةَليَن، وةك: ثايةيةكى بةرزيان هةية، تةنانةت بةشيَكيان نازناوى )دؤستى طةىل كورد(يان ثآ 
دكتؤر برِنارد كوشنيَر كة يةكيَك بوو لـة سـةركردةكانى خويَنـدكارانى بزوتنةوةكـةى مايسـى      
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لة فةرةنسا، ثاشان بووة وةزيرى كاروبارى مرؤظايةتى لة حكوومةتى فةرةنسا لة  0908ساَلى 
ةمحان . كوشنيَر ديارترين هاورِيَى سةركردةى كوردى ئيَرانى كؤضـكردوو عةبـدولر  0980ساَلى 

قامسلو بوو، ضونكة ثيَش ئةوةى ببيَتة وةزير وةك ثزيشكيَك لـة ضـياكانى كوردسـتان كـارى     
دكتؤر كوشـنيَر ئـةو دةمـةى وةزيـر      -كردووة، بةم كارةشى بووة دؤست و هاورِيَى طةىل كورد

بوو، لة سةر داواى حكوومةتى فةرةنسا لة الى دكتؤر قامسلو نيَوبذيوانى كرد بؤ ئةوة )قامسلو( 
يشارة بةمام جةالل تاَلةبانى بدات ثرؤسةى سـةربازى لـةدذى حكوومـةتى عيَـراق رابطريَـت      ئ

تاعيَراق لة ذيَر طورزةكانى ئيَراندا نةرِووخيَت، ئةوةبوو هـةردوو سـةركردةى كـورد بـةدةنطى     
وةك  0988داواكاريى فةرةنساوة ضوون، بةآلم كارةساتةكةى هةَلةجبة وايكرد كوشنيَر لةسـاَلى  

 (.61/66ييدةربرِينيَك بةرامبةر بةئةجنامدانى ئةو كارةساتة دةست لةكار بكيَشيَتةوة )نارِةزا
خامنى يةكةمى فةرةنسا خاتوو )دانيال ميرتان( دووهةمني كةسـايةتى فةرةنسـاية كـة بـة     
كارامةيى و ليَهاتوويىخؤى شايستةى نازناوى دؤستى طةىل كوردة. خاتوو دانيـال لـة سـاَلى    

خؤى هةَلمةتيَكى بةرِيَوةبرد بؤ كؤكردنةوةى ثيتـاك بـؤ دروسـتكردنى     بة سةرثةرشتى 0988
لة فةرةنسا دامـةزرا و   0981بينايةيةكى تايبةت بة ئينيستيوتى كورد لةثاريس كة لةساَلى 
تـةواو بكـات كـة ئيمـرِؤ      0989بةهةوأل و كؤششى شةخسى خؤى توانى بينايةكة لة سـاَلى  

 ئينيستيوتةكة تيَدا جيَطرية.
سةردانى خيَوةتطةكانى ثةنابةرانى كوردى لة توركيا  0988انيال ميرتان لة ساَلى خاتوو د

ى نيسانى 19كرد كة ثةنايان بؤ توركيا هيَنابوو و لة ناوضةى )سريا( دانرابوون و ذمارةيان لة 
هةزار ثةنابةر. بةميوانيش، سةردانى ثيَشمةرطةكانى كوردستانى كرد بةو  10طةيشتة  0989

كى )وةقفى ئازادييةكان(ة كـة بةتايبـةت تيَدةكؤشـى لـة دذى ئـةو رذميانـةى       سيفةتةى سةرؤ
ثَيشَيلكارى مافى مرؤظ لة فةرةنسـا و جيهـان دةكـةن. لـة ئةنكةرةشـةوة بـةرَِيزى لـةبارةى        

 ثةنابةرانى كوردةوة، لة ليَدوانيَكيدا، طوتى:
لةمةوبـةر  سـاأل   1011كارى كردةنى نيية خةباتى طةىل كورد لةبري بكرآ، ئـةو طةلـةى   

سةربةخؤيى ىلَ زةوت كرا و حاشايان لة مومارةسةكردنى زمان و ثةرةثيَدانى كلتوورةكةى كرد 
و ناضاركرا رِةوبكات و ثةنا بؤ ئيَرة و ئةوآ ببات و ليَبطةرِيَن لة نيَوان كؤياليـةتى و مردنـدا   

و هونةرمةند  بذى.. ئةم طةلة مةحاَلة لةبريبكريَت.. ضونكة طةىل )يةملاز طؤنةى(ى رؤماننو 
 (.08/10و دةرهيَنةرى فيلمى  )يؤأل= ريَطا(ية،)
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دانيال ميرتان كؤمةكى خؤراك و كةرةستةى ثزيشكى ثيَشـكة  بـة ثةنابـةرانى كـوردى     
سةردانى ناوضـةكةى   0990ى نيسانى ساَلى 10عيَراق لة ئيَران و توركيا كرد ثا  ئةوةى لة 

 ةك لة ئيَران و توركيا.كرد و ضاوى بة سةركردةكانى كورد كةوت لة هةري
لة وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكاشةوة دةنطةكان بةرزبوونـةوة بـؤ ثشـتطرييكردن لـة     
بوونى نةتةوةيى كورد لة توركيا، بة تايبةتى ثا  ئةوةى شاندةكانى وآلتانى ئـةوروثى بـةرةو   

توركيـا لـة    كؤبوونةوةكانى سوشيال ئةنتةرناشنال لة برؤكسيل ريَككةوتن لة سةر وةرنةطرتنى
يةكيَتى ئةوروثا ئةطةر توركيا دان نةنيَت بة بوونى نةتةوةيى كورد و مافى كلتووريى كورد لة 

 10( و دواى ئةوة  كة راثؤرتى ريَكخراوى ليَبـوردنى نيَودةوَلـةتى كـة لـة     68/11توركيا )
ــارى    ــا... طؤظ ــة توركي ــةرِة ثيَكهــاتبوو ســةبارةت بةثيَشــيَلكارييةكانى مــافى مــرؤظ ل الث

تويَذينةوةيةكى دةربـارةى توركيـا بـة ناونيشـانى      00/0/0991)نيوزويك(ى ئةمريكايى لة 
)توركيا بـؤ ثَيناسـةكةى دةطـةرِآ( ب وكـردةوة، لةسـةر بةرطةكـةى نةخشـةيةكى توركيـاى         
دانابوو.. بةشيَكى زؤر لة الثةرِةكانى تويَذينةوةكة بؤ رةوشى توركيـا تـةرخانكردبوو و تيـادا    

( سـاَلى  71تةكانى توركيا و ثةرةسةندنى دميوكراتى لةم وآلتة لة ميانـةى ) باسى لة دةستكةو
ــة اليــةك توركيــا هــزرى عيلمــانى وةرطرتــووة، ىلَ زؤربــةى    ــت: ل رابــوردوو كــردووة، دةَليَ
سياسةتوانانى تورك لة مةِر ئايينى ئيسـالم و كاريطـةرى لـة سـةر كؤمةَلطـة داخَيـون، لـة        

تى و فرة حيزبى ثيادة دةكات، كةضى دان نانيَت بـةبوونى  كاتيَكيشدا توركيا سيستمى دميوكرا
نةتةوةيى كورد كة رَيذةيةكى وا لـة دانيشـتوانى توركيـا ثيَكـدَينن. نكـؤَلى لَينـاكرآ.. لـة        
كؤتاييشدا دةَلآ: رؤذئاوا ثشتطريى لةدانثيَنان بة بوونى نةتةوةيى كورد لـة توركيـا دةكـات،    

تة جيابيَتةوة، يـاخود دةوَلـةتيَكى سـةربةخؤى كـوردى     بةآلم لةطةأل ئةوةدا نيية كورد لةم وآل
 دامبةزريَنآ.

)ريضارد ضيَنى( وةزيرى بةرطرى ئةمريكا لـة ليَدوانيَكيـدا بـؤ رؤذنامـةى )حورِييـةت(ى      
توركى، دةَليَت: ،داخستنى هةردوو بنكة سةربازييةكةى وياليةتة يةكطرتووةكان لة توركيا لة 

اى ئةوة نايـةت طؤرِانكارييـةك لـة سياسـةتى ئـةمريكا      اليةن حكوومةتى ئةمريكاوة بة مان
بةرامبةر بة توركيا روويدابيَت، ضونكة توركيا هيَشـتا لـة سيسـتمى بـةرطرى رؤذئـاوادا بـة       
ئةنداميَكى كارا دادةنريَت، جطة لةوة  ئةمريكا هيَشتا ثابةندة بـةو بةَليَنانـةى بـةتوركياى    

 (.09/09تى توركيا، )داوة لةمةرِ ثاريَزطارى لة يةكيَتى خاكى وآل
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لة اليةنى خؤيشييةوة )مارك كرؤمسان( ياريـدةدةرى بـاَليؤزى ئـةمريكا لـة ئةنكـةرة لـة       
ميانةى سةردانةكةى بؤ ناوضةى باشوورى رؤذهـةآلتى ئـةنادؤأل بـة ئامـاجنى ئاشـنابوونى لـة       

يرى بارودؤخى ناوضةكة و دواى كؤبوونةوةى لةطةأل ثاريَزطارى ناوضةى حوكمى عورفى واىل خة
ــو لــة بينايــةى ثاريَزطــا، لــة ليَدوانيَكيــدا طــوتى: حكوومــةتى وياليةتــة   قؤساقضــى ئؤةَل
يةكطرتووةكانى ئةمريكا بة رةهايى اليةنطرى لة دامةزراندنى دةوَلةتى كوردى لة رؤذهـةآلتى  
ناوين يان لة توركيا ناكات، ضونكة ئةوة بة مةترسييةكى طةورة دادةنرآ بـؤ سـةر ئاسايشـى    

وثةميامنان. ليَرةشةوة، ئـةو كـردةوة خويَناوييانـةى بزوتنـةوةى ثـارتى كريَكـارانى       توركياى ها
كوردستان لة ناوضةى باشوورى رؤذهةآلتى ئةنادؤأل ئـةجناميان دةدات و طةيشـتوونةتة ئاسـتى    
مومارةسةى كوشتارطةى خويَناوى بة كردةوة طةليَكى تريؤريسـتانة لـة قةَلـةم دةدةيـن، لـة      

لةطةأل ئةوةداين كورديش وةكو هةموو طةالن بةزمانى خؤيان بـاخيَون و   هةمان كاتيشدا ئيَمة
ثيادةى مافى خؤيان بكةن لة ثاراسـتنى كلتـوورى نةتـةوةيى و رؤشـنبريى خؤيـان بةريَطـةى       

 (.09/0ب وكردنةوة و ميدياوة،)
لة سؤنطةى ئةم فشارة سياسييانةى بزوتنةوةى رزطارخيوازى تـورك و يـةكيَتى ئـةوروثا و    

و ريَكخراوة ثيَوةنديدارةكانى مافى مرؤظ لة جيهان خستييانة سةر توركيا، حكومـةتى   دةستة
و  061توركيا ناضار بوو دان بنيَت بة مومارةسةكردنى كورد بـؤ زمانةكـةيان و مادةكـانى )   

( 11(يش لة ياساكانى سزاكانى توركيا هةَلبوةشيَنيَتةوة. بـة مـة  نزيكـةى )   001و  060
هةزار بةندكراو لة طرتووخانـةكانى توركيـا ئـازاد كـران،      61د لة كؤى هةزار بةندكراوى كور

بيَجطة لةوة حوكمى لةسيَدارةدانيش لة ياساى سزاكانى توركيا هةَلوةشـيَنرايةوة. بـةآلم ئـةم    
دةرضوون طوزارشت لة كةمرتين خواسـت و ئاواتـة دميـوكراتى و     0990برِيارانةى كة لةساَلى 

ورك و كورد دةكةن. ليَرةشةوة دوا رؤذى دميـوكراتى لـة توركيـا    ئايندةييةكانى هةردوو طةىل ت
بةسرتاوة بة ضارةسةركردنى كَيشـةى كـورد لـةم وآلتـة و هةَلوةشـاندنةوةى حـوكمى عـورفى        
لةناوضةى باشوورى رؤذهةآلتى ئةنادؤأل، سةرةرِاى ريَزطرتن لة ثرنسيثةكانى مـافى مـرؤظ كـة    

ى توركيا شايستة بيَت لة سةرةتاى هةزارةى سيَيةم ئةجنومةنى ئةوروثى داوايان دةكةن بؤ ئةوة
 ببيَتة ئةندام لة يةكيَتى ئةوروثا.
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 باسى سَييةم
 كورد و توركياى ئةوروثى

 
هـةزار سـاأل بـةر لـةم      1111كورد لة كؤنرتين ضـاخةكانى ميَـذووةوة و ثـيَش نزيكـةى     

و باكوورى عيَراق بوونـة.  رؤذطارةمان، دانيشتووى وآلتى ئةنادؤأل و بةشةكانى خؤرئاواى ئيَران 
لةوساوة، خيأَل و هؤزةيلى جياجياى كورد توانيويانة حكوومةتةكانى لؤلؤيى و طؤتى و كوشى 
)كشى( و سوبارى و كوردائى دامبةزريَنن كة بةراى زؤرينة نـاوى ئـةم حكوومةتانـة بـة نـاوى      

كـة دةيانثةرسـنت.    سةرؤكانى خيأَل و هؤزة كوردييةكان يان بة ناوى ئةو خواوةندانةوة هـاتوون 
كورد لة رؤذطارى بابلييةكانةوة بةهيَز و نةبةردى ناويان دةركردووة بة منوونة: تةورات باسى لة 
هيَز و قارةمانيَتى كو  )كشييةكان( و حؤرييةكان )كةلايَكن لةسوبارييةكان( كردووة، واذةى 

ردايةتى زؤريَـك لـة   )كورد(يش لة زمانى ئاشوورى بة ماناى بةهيَز هاتووة. بؤية كورد سـةرك 
طةالنى دانيشتووى ضوارطؤشةى نيَوان دةرياضةى )ورمـآ( لةرؤذهـةآلت و شـارى )ئةنكـةرة(     
لةرؤذئاوا و نيَوان شارى ئةرزروم لة باكوور و شارى بةسرة لة باشوور و لةم الشـةوة بـة هيََلـى    

لـة ناوضـةى   سنوورةكانى نيَوان عيَراق و ئيَران كـردوون بـؤ دامةزرانـدنى ضـةندةها دةوَلـةت      
رؤذهةآلتى نزيكى كؤن. بةآلم ئةم دةوَلةتانة بة هؤى ناكؤكى نيَوانيان يةكرتيان لةناوبردووة. بة 

( ثيَش زايينةوة كورد لةذيَر دةسةآلتى فارسةكاندا بوون و ثاشـان  0شيَوةيةك ئيدى لةسةدةى )
( 11ز )0011عةرةبة موسَلمانةكان و دواية  توركـةكان، تةنانـةت لـة دةوروبـةرى سـاَلى      

مرينشينى كوردى لة كوردستاندا حوكمرِان بوون ئةو دةمةى سوَلتان سةليمى عومسـانى داواى  
لةزاناى كورد مةال ئيدريسى بدليسى كرد، كورد سةرؤكيَك يان ثاشـايةك يـان سـوَلتانيَك بـؤ     
خؤيان دةستنيشان بكةن تا ببيَت بة هاوشانى و ثـةميانيَكى دؤسـتانةى لةطـةأل طـرآ بـدا بـؤ       

داضوونى شا ئيسماعيلى سةفةوى، بةآلم مةال ئيدريسى بدليسى  بةسوَلتان سةليم دةَليَت: بةطذ
طةورةم وا باشرتة خؤتان ئةو سةرؤكة دابنيَن، ضونكة كورد ناتوانن لةسةر ئةمـة ريَـك بكـةون    
لةبةر ناكؤكى و دووبةرةكى خيَ يةتى نيَوانيان، بةو جؤرة ئةوةى سـوَلتان سـةليم دةيويسـت،    

 .(00)(61/07ةدى )بؤى هات
                                                           

( دةَليَت: ،... ثيَش 001هةذارى موكريانى لةثةراويَزى كتيَبى شةرةفنامة الثةرِة )شاد رةوان مام  -00
مرينشينى كورد هةبووة، كةلةسايةى ثيَشنيارى مةال ئيدريسةوة زؤربةيان  60زةمانى سوَلتان سةليم 
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ئةو ناتةبايى و دووبةرةكيية خيََلةكييانة لة بةرةبةيانى ميَذووةوة تا ئةم رؤذطارة الى كورد 
خاَلى الوازى و فاكتةرى سةرةكى بوون بؤ شةرِ و كوشتارى نيَوان كورد ض بؤ حيسـابى خؤيـان   

كـةيان خبـؤن بـة    يان بؤ حيسابى ئةوانيرت بة تةرحيَك ماوةى نةداون مشوورى خؤيان و كلتوورة
ئاماجنى تؤماركردنيان تاببى بة تؤمارطةيةك بـؤ ديـرؤك و نةبـةردى و ذيارييةكـةيان، خـاَلى      
كوشندة  بوونة بؤ خواست و ئاواتةكانيان بة دريَذايى ميَذوو و لةم خاَلةشـةوة سـتةمكاران و   

ورد بةدةسـتى  فةرمانرِةوايانى كؤنةثةرست لةديَر زةمانةوة تائيَستا دزةيان كردووة بؤ ئةوةى ك
كورد بدةن بةكوشت لة اليةك و لة اليةكى ديكةشةوة كةسانى نةفس نزم و خؤفرؤشى ساويلكة 
لة نيَو كورد بدؤزنةوة تا بيانكةن بة ئامرازيَك بؤ ناثاكيكردن لةطةأل براى كوردى هاورِةطةزى، 

ورد بـؤ  ئةم جؤرة كوردة ناثاكانة ئةسثى تةروادة بوون لة هةمبـةر هيـوا و ئـاواتى طـةىل كـ     
يةكيَتى و رزطاربوون لة كؤياليةتى و زوَلم و زؤردارى داطريكةران.. بة منوونة: مةال ئيدريسـى  
بدليسى يةكةمني خيانةتكارى كيَشةى طةلةكةى بوو ئةو دةمةى توانى دَلى كوردان نةرم بكات 

ةوى لـة  بؤ ثشتطريى سوَلتانى عومسانى لة شةرِ و ملمالنيَيةكانيدا لةطةأل شا ئيسماعيلى سةف
برى ئةوةى هةوأل بدات بؤ ضةسثاندنى سةربةخؤيى مرينشينة كوردييةكان لة ناوضةى ئةنادؤأل. 

                                                                                                                                        

ةثأل و لةناوضوون! دواى ئةوة كةمةال ئيدريس بةشريينكارى خؤى كوردستانى واليَكرد، هةر بةدةستى خؤى ت
ئاآلى بةناوى سوَلتانةوة بةسةر مريةكاندا بةشييةوة. مةليك خةليلى يادطارى بةرةى سةالحةدينى ئةيوبيش 
لةو دةهؤأل و ئاآل ثريؤزانةى ثآ برِا. مةال ئيدريس ببووة دةرزى بةركؤذةى سوَلتان و لةئةندازة بةدةر 

 ريش مةالى هةر دةطةأل بوو.خؤشةويست ببوو. كةسوَلتان لةئيَران دةهاتةوة و كةدةضووة ميس
كوردستانى وا سةخت و بةهيَز بةخويَنرِشتنيَكى زؤر كةم و بةبآ شةرِى طران و بةخؤشى و رةزامةندى كوردان 
سةر بؤ حوكمى عومسانى بضةميَنآ؟ ئةمة لةميَذوودا ويَنةى نةبووة. كوردستان هةرطيز بؤ هيض داطريكةريَك 

انى ئاشوورةوة هةتا ئيَستا  زؤر بةتوندوتيذى دةطذ داطريكةرانى تةواو نةهاتؤتة بةركةمةند. هةر لةزةم
راضووة، ئاشوورى، ئيَرانى، ثةرتى، رؤمانى، يؤنانى بؤ سةركوتكردنى كوردان و داطريكردنى كوردستان 
لةشكرى زؤريان هيَناوة. بةآلم هيضيان وةك مةال ئيدريسى بليمةتيان ثآ نةكراوة. ئةو ثياوة بةوريايى و 

 نى خؤى كاريَكى وايكرد عومسانى بيطرنة ناو ثةجنةى خؤيانةوة و ئةو بةهرة طةورةيان ثآ بطةييَنآ.سياسةتزا
 شةرةفنامةى شةرةفخانى بدليسى

 وةرطيَرِانى هةذار
 )وةرطيَرِ( 0971
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مرينشينى ئةردةآلنيش يةكةمني طورزى طورضكربِى خؤى لةيةكيَتى كوردان دا كاتيَك اليةنى 
شا ئيسماعيلى سةفةوى طرت و كاتيَك ضووة شةرِ لةطـةأل بـرا كوردةكـانى لـة ريـزى ئـةو       

يانةى كة سياسةتى )ثةرت كة زاأل بة(يان لةطةأل مرينشينة كوردييةكان بةكاربرد تا عومساني
 بؤيان لوا خود موختارى و سةربةخؤيية ناوخؤييةكةيان ريشةكيَش بكةن.

رةنطة ئةوة شتيَكى سـةمةرةبيَت عةشـريةتيَكى وةكـو عةشـريةتى قؤضـطريى كـة لـة        
ةرسـيم و ئـاطرى داك(ى  هةآليسـان،    بيستةكانى سةدةى رابوردوو شؤرِشة كوردييـةكانى )د 

ئةمرِؤ ببينني رؤَلى ناثاكى بطيَرِآ بةرامبةر بةطةل و نةتةوةكةى خـؤى بـةريَطاى سيسـتمى    
ثاريَزطارانى طوندةكانةوة و تاكةكانى ببنة ضاوساك و ئاَلاة لةطويَى سوثاى تورك لةدذى بـرا  

طةيشـتة ئـةو رادةيـةى لـة      كوردةكانيان لةبزوتنةوةى ثارتى كريَكارانى كوردستان، تا كار
 (.01/07( كة  لة هةردوو اليان بكوذريَن )10رؤذانة ) 0989مانطى مايسى 

ئةطةرضى طةىل كورد لةو سةروبةندانةوةى كة سةروساختى لةطةأل طةالنى تر ثةيدا كرد، 
نةخوازة دواى لةشكركيَشييةكةى سةركردة و هزرظانى يؤنانى زةينةفؤن بةرةو رؤذهةآلت لة 

(ى ثيَش زايني، بةوة ناسرابوو طةليَكى ئازا و قارةمانة و هةوأل دةدات ئـازادى و  0سةدةى )
سةربةخؤيى خؤى بثاريَزرآ هةرضةندة هةردوو هيَزة مةزنةكةى ناوضةكة.. ئيمثراتؤرييـةتى  
ئيَران و ئيمثراتؤرييةتى عومسانى لة سةدةى شانزدةهةمةوة ثيالنيان دةطيَرِا بؤ دابةشكردنى 

ى هيَز و تواناكانى بؤ بةرذةوةندييةكانى خؤيان. بةآلم  راثةرِينةكانى ئةم طةلة و بةكارهيَنان
قارةمانة لـةدذى داطريكـارى و دابةشـكردن و راطواسـنت بوونـة بـةرديَكى ثـؤآليني هـةموو         
هةوَلةكانيان لة سةرى ورد و خا  بوون.. بة شيَوةيةك هةوَلةكانى راطواسنت و بةتورك كردن 

و اليةنة. لةورِا طةىل كورد توانى ئةو هةوآلنة ثووضةأل بكاتةوة و هةموو بوونة ةشيَريَكى دو
 ئاواتيَكى دوذمنانيش بؤ داطريكردن و سرِينةوةى ثيَناسةى نةتةوةيى ئةم طةلة بةفريِؤضوون.

ضارةســةركردنى كيَشــةى كــورد بــة ريَطــةى ســةركوتكردن و تــريؤرةوة لــة ســةردةمى 
ــا و بؤ ــةوة، هةرةســى هيَن ــةر  عومسانييةكان ــةوةى ه ــة سياســةتى توان ــؤوة ك ــان روون ب ي

كةمايةتييـةك ض وةك نةتــةوة يـان خــيَأل يــان تايفـة لــةم سـةردةمةدا مةحاَلــة بيَتــةدى.     
ضارةسةركردنى كيَشةى كورد بةريَطةضارةى تايفةطـةرى تةسـك و هةنووكـةييش نايةتـةدى     

ــويَى   ــة ســةر ضــةمكيَكى ن ــةرِةتى و ل ــةى بن ــة شــيَوةيةكى دميوكراتييان ــةَلكو ب مــافى  ب
هاونيشتمانيبوون و يةكيَتى كؤمةآليةتى دةبيَت، ئـةو ضـةمكةى كـةوا دةخـوازآ هـةموو      

 هاوآلتيان لةخاكى نيشتماندا بطريَتةخؤ.
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ئةطةرضى يةكيَتى ئةوروثا بةتايبةتى و خؤرئـاوا بةطشـتى نـارِةزايى لـة هةمبـةر ئـةو       
وردسـتان لـة توركيـا    كردةوة تريؤريستييانة دةردةبرِن كة بزوتنـةوةى ثـارتى كريَكـارانى ك   

ــةتيش دةبةســتآ )واتــة: ئــةوروثا( بــؤ   مومارةســةى دةكــات، بــةآلم كــؤنطرةكى نيَودةوَل
تـاوتويَكردنى مـافى كـورد و ئـةو زوَلــم و زؤرةى رووبـةرووى كـورد بؤتـةوة.. ئـةوا ئــةو         
كةسايةتيية توركيانةى هاوسؤزييان لةطةأل كيَشةى كورد هةية و هـةروا ذمارةيـةكيش لـة    

ورد لة دةرةوةى توركيا رةخنـة لـةو مومارةسـة تريؤريسـتييانة دةطـرن.. لـةم       ريَبةرانى ك
اليةنةوة مةسعوود بارزانى سةرؤكى ثارتى دميوكراتى كوردستانى عيَراق بة ريَطايةوة بةرةو 

لـة   0989كؤبوونةوةكانى سوشياليستى نيَو نةتـةوةيى كـة لـة مـانطى ئـةيلووىل سـاَلى       
ــةوةى ل ــوكراتى  ســتوكهؤَلم بةســرتا و دواى ئ ــارتى دمي ــؤ ســةرؤكى ث ــةردال ئينون ــةأل ئ ةط

سوشياليستى ميللى تورك كؤبؤوة، لة ليَدوانيَكيدا بؤ ثةيامنيَرى رؤذنامةى )حورِييـةت(ى  
توركيايى، طوتى: من خؤم بة دؤستيَكى توركيا دةزامن، بؤية ئةوثةرِى خيَر و ثيَشكةوتنى بؤ 

ة. بةآلم من وةكو كورديَك بةدواداضوونى دةخوازم و حةز ناكةم دةست خبةمة ناو كاروبارييةو
ئةو رووداوانة دةكةم كة لة ناوضةى رؤذهـةآلت و باشـوورى رؤذهـةآلتى توركيـا روودةدةن.     
زانيومة حكوومةتةكةتان هةنـدآ برِيـارى ئيـدارى سـةبارةت بةكيَشـةى كـورد لـةتوركيا        

ر ئاَلؤزى دةكات. لةويَرا دةركردووة، بةآلم ئةم برِيارانة كيَشةكة ضارةسةر ناكات، بةَلكو زيات
ريَكخراويَكى كوردى لة توركيا هةية بة نـاوى ثـارتى كريَكـارانى كوردسـتانةوة، لـة دذى      
رذيَمى دةسةآلتدارى توركيا خةباتى ضةكدارى دةكات، وةىلَ خـةبات بـة ريَطـةى كوشـتنى     
وا رؤَلةكانى طةل يان تؤقاندنيان ناية تـةدى.. مـن لـة دذى ئـةم جـؤرة خةباتـةم، ضـونكة        

ــةوةك         ــدابن ن ــةأل ميللةت ــةباتطيَرِةكان لةط ــراوة خ ــةر ريَكخ ــة س ــات ل ــت دةك ثيَويس
 (.68/11لةدذى،)

جيهان لة كؤنطرةى هلسنكى و ريَككةوتننامةى ظيةننا، تريؤر بـة هـةموو شـيَوةكانى:    
طلدانةوةى بارمتة، رفاندنى فرِؤكة، كوشنت لة سةر ثيَناسة، زةوتكردن ض مادى يان سياسى، 

خراثى مافى رةواى بةرطرى و داخوازيية نيشتمانى و نةتةوةييـةكان لـة اليـةن     بةكاربردنى
دةوَلةت و تاكةكان و كؤمةَلةوة.. ئةمانـةيان هـةموو ريسـوا و شـةرمةزاركرد. ليَرةشـةوة      

ثشـتطريى لـة كيَشـةى     -لة ثيَش هةمووشيانةوة فةرةنسا -دةوَلةتانى ئةجنومةنى ئةوروثى
ةوةيى و كلتوورييان بدريَتآ. بةآلم بريؤكةى دامةزرانـدنى  كورد دةكةن و دةخوازن مافى نةت

دةوَلةتى سةربةخؤ بؤ كورد رةتدةكةنةوة و هةموو شيَوةكانى ئةو تريؤرة  ريسوا دةكةن كة 
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مومارةسـةى   -بة تايبةت ثـارتى كريَكـارانى كوردسـتان    -هةندآ لة بزوتنةوة كوردييةكان
ثى )ليَبدة و راكة( كة بةرامبةرةكـةى ئـةم   دةكةن بؤ طةيشنت بةو ئاماجنةى بةريَطةى ثرنسي

ثرةنسيثة توركييةية، دةَليَت )بيطرة و بيكوذة( ئةمـة دوو ثرةنسـيثى رةتكـراوةن لةاليـةن     
كؤمةَلطةى نيَودةوَلةتى بةطشتى و دةوَلةتانى يةكيَتى ئةوروثا  بةتايبةتى كةبريوبؤضوونيان 

ئةطـةر دان نـةنيَت بـة بـوونى      كؤكة لةسةر  وةرنةطرتنى توركيـا لةئةجنومـةنى  ئـةوروثي   
نةتةوةيى و مافة كلتوورى و ثةرلةمانييةكانى طـةىل كـورد سـةرةرِاى قوربـاني نـةدان بـة       
دميوكراتى بةبيانووى ئةوةى كة تريؤر لة ناوضة كوردنشينةكة هةيـة ئةمـة لـة اليـةك، لـة      

دةكات، بـةآلم  اليةكى ترةوة يةكيَتى ئةوروثا ثشتطريى لةدانثيَنان بة بوونى نةتةوةيى كورد 
هةم بةرهةَلسـتى لـة جيابوونـةوةى كـورد لـة توركيـا دةكـات و هـةم بةرهةَلسـتيش لـة           

 دامةزراندنى دةوَلةتى سةربةخؤى كوردى لة ناوضةكة دةكات.
جيهان ئةمرِؤ بةرةو سيستميَكى نيَونةتةوةيى نـوآ هـةنطاو دةنيَـت تيـادا ئاسـايش و      

ريى كويَرانةى هزرى و رةطةزثةرستى وةالوة سةقامطريى بةرقةرار بآ و رق و كينة و دةمارط
ضاوى بة براى مرؤظى  -لةهةر كويَيةك بيَت لة سةر ئةم طؤى زةمينة -بنرآ بؤ ئةوةى مرؤظ

خؤى لةسةر هةر بريوراو رةطةزيَك بيَت بكةويَت بؤ ئةوة دايالؤطى راسـتةقينة و بنياتنـةرى   
شنطدارى، بؤية هـةردةبآ دابرِانـى   لةطةَلدا بكات لةثيَناو خودى مرؤظ و ئايندةى طة  و ثرِ

كورد و تورك يةكةم هاوتةريب بيَت و ثاشان بةرةو دؤستايةتى و نيازثاكى مـل بنيَـت دواى   
سةدة زةمةنيَك لة رق و كينة و رةطةزثةرستى كويَرانة كة وايكرد هـةردوو طـةىل تـورك و    

و ئـةو بـري و    كورد بطةنة ئةم ضارةنووسة خويَناويية، ضونكة هةر يةكةيان جطـة لـة خـؤى   
هزرانةى برِواى ثآ بوون، ئةويرتى نةدةبينى وةك حةمتييةتى ئةو ضارةنووسةى كةنةوةطةليَكى 
لةهةردوو طةل بةرةو هةَلديَرى وةحشيطةرى و دَلرِةقى رة  و تاريك وةكيَش كـرد دوور لـة   

 طيانى ليَبوردةيى و دراوسيَيةتى و خزمايةتى و ميَذوو و مرؤظايةتى.
ةو زؤرينانةى ريَز لة خؤيان و مافيان دةطرن، وا دةخوازآ بة ضاوى ئـةو  طةالن، ياخود ئ

برا طةورةيةى ضؤن بةميهرةبانى و سؤز و ضاوديَرييةوة دةرِوانيَتة برا بضووكةكانى، ئةوانيش 
ئاوةها تةماشايان بكةن، ئةوة  بةوة ديَتةدى مافى نةتةوةيى و كلتوورييان ثـآ بـدةن تـا    

ى خؤيان بريورِايان دةربربِن و بة شيَوةيةكى راستةقينة و ضاالكانة بتوانن بةئازادى و بةويست
لة طةشةسةندنى نةتةوةييدا بةشدارى بكةن. كاتيَكيش هةر دةوَلةتيَك مافى نةتـةوةيى بـة   
كةمايةتييةك لة هاونيشتمانييةكانى دةدات، ئةوة هةرطيز بة ماناى دابةشكردنى دةوَلـةت  
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فى زؤرينةى وآلتةكة يان خواردنى مافى ئةوانيرت، بةَلكو يان طةياندنى خراثةيةك نيية بؤ ما
ئةمةيان ئةو ضارةسةرة دميوكراتييةية كة دةوَلةتانى سةردةم ثيَرِةوى دةكةن لـة ضوارضـيَوةى   

بةجياوازى رةطةز و  -ئةو ضةمكة سياسيية نويَيةى بانطةشة دةكات هةموو هاونيشتمانييان
ن بكـةن لـة ضوارضـيَوةى ئـةو دامـةزراوة      مومارةسـةى ئـازادى خؤيـا    -زمان و ئايينيـان 

دميوكراتييانةى برِواى ثتةو و ضةسثاويان بة فرةيى نةتـةوةيى و سياسـى و كلتـوورى هةيـة     
لةيةك وآلت و لة روانطةى دةوَلةتى دايكى ميهرةبان و بةبةزةيى و دادثةروةر بةرامبةر بـة  

ى دةوَلةتى باوكساالريية هةمووان لة رووى ماف و ئةركةوة.. كة ئةويش ثيَضةوانةى روانين
 لة ضةمكى سياسى نويَيدا كة ئةمة  دةوَلةتى ستةمكار و كةَلةطا و نادادثةروةرة.

جيهانى سةدةى بيست و يةكةمني بة ثيَى سيستمى نويَى جيهانى دوور لة هـةر زوَلـم و   
نى زؤردارى و داطريكارييةك و لةضوارضيَوةى ئةو هاوطوجنانة سياسييانةى كة بةرذةوةندييةكا

بة ثيَى تيؤرى يؤنسـكو كـة جيـاوازة لةطـةأل      -وآلتانى تازةثيَطةيشتوو بة هةند وةردةطرآ
، دةبيَتـة سـةردةمى طةشةسـةندنى    -تيَرِوانينى ئةمريكا بـؤ سيسـتمى نيَودةوَلـةتى نـوآ    

دميوكراتى، لةمةودوا ضيرت ريَطة نادرآ بة دةوَلةتةكان بةتايبةتى دةوَلةتانى جيهانى سـيَيةم  
وةكانيان يان ئةو كةمايةتييانةى لة ناويانـدا دةذيـن ، بضةوسـيَننةوة. ضـونكة     طةل و نةتة

نةتةوة يةكطرتووةكان. بة طوتةى برنارد كوشـنيَر وةزيـرى ثيَشـووى كاروبـارى مرؤظايـةتى      
لةبةر هؤى ثيَشيَلكارى مـافى مـرؤظ لـة دةوَلـةتانى ثيَوةنديـدار، دةسـت خباتـة         -فةرةنسا

يَك. بةَلكو ئةم ثرةنسيثة زياتر ضةسثاو رةهةند طـةليَكى نيَـو   كاروبارى ناوخؤى هةر دةوَلةت
نةتةوةيى طرتةخؤ كاتيَك حةوت دةوَلةتة ثيشةسازييةكة لة كؤبوونةوةياندا لـة لةنـدةن لـة    

برِياريان دا بةزةروورةتى دانانى كةسايةتييةكى نيَو نةتةوةيي ناسراو  0990ى تةمووزى 00
ة يةكطرتووةكان بؤ ئـةوةى ببيَتـة بـةرثر  لةمـةرِ     بة ياريدةدةرى ئةميندارى طشتى نةتةو

ثيَشيَلكارييةكانى مافى مرؤظ و سةركوتكردن و رووداوى كارةساتئاميَز تا ريَكخراوى نةتةوة 
يةكطرتووةكان بة ريَطةى هيَـزى سـةربازى نيَودةوَلةتييـةوة تـا بتوانـآ دةسـت تيَـوةردات        

 ان.بةئاماجنى يارمةتيدانى ليَاةوماوان و ستةمليَكراو
 بةآلم ئةم دةستيَوةردانة لة دذى توركيا جآ بةجآ ناكرآ، لةبةر دوو هؤ:

يةكةم/ توركيا لة سةرةتاكانى سةدةى بيست و يةكةمني كة دةبيَتة دةوَلةتيَكى ئةوروثى 
بة تةواوى ئةندامبوونى لة يةكيَتى ئـةوروثا، تـةواوى مافـة نةتـةوةيى و ثةرلةمانييـةكان      
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تييةكى فيدراَلى لة نيَوان هةردوو نةتةوةى تـورك و كـورد لـةم    بةكورد دةدات، يانيش يةكيَ
 ميَذووةوة لة توركيا دادةمةزريَت.

دووةم/ دميوكراتى لة توركيـا كـامأل دةبيَـت بـة شـيَوةيةك هةَلدةكشـآ بـةرةو ئاسـتى         
دميوكراتى ئةوروثا. ليَرةشةوة ئايندةى كورد لة توركيا زامـن و ضانسيشـى زيـاتر دةبيَـت،     

ةر كورد بتوانيَت هيَزة فشاريَك دروست بكـات تـا رؤَلـى خـؤى لـة دارِشـتنى       نةخوازة ئةط
داهاتووى دميوكراتى لة توركيا بطيَرِيَت.. ئةو دميوكراتييـةى كـة لةميانـةى ئـةم فاكتـةرة      

 ئايندةييانةدا ضوارضيَوة دةطرآ:
ن بة سةملانديان نةضةثةكان تيادا سةركةوتنيا 0989هةَلبذاردنة ناوضةييةكانى ساَلى  -0

دةست هيَنا نةبةرةى راست، بةَلكو دةرةجنامةكانى ئةو هةَلبذاردنانة لة دذى تورطؤت ئوزال 
 بوون، هةرضةندة ثؤستى سةرؤكايةتى كؤمارى لة توركيا بةدةستهيَنا.

ئةطةر ئةردال ئينونـؤ سـةرؤكى ثـارتى سوشياليسـتى ميللـى و بوَلةنـد ئةجةويـد         -1
ن بةرةيـةكى ثيَشـكةوتووخواز يـاخود ثـارتيَكى     سةرؤكى ثارتى دميـوكراتى ضـة  توانييـا   

سوشياليستى بة دةست و برد ثيَكبيَنن، ئةوا لة هةَلبذاردنةكانى داهاتوو سةركةوتوو دةبـن  
 بةآلم ناكؤكيية شةخسييةكانى نيَوانيان ريَطرى لةوة دةكةن.

ى ئةطةر تورطؤت ئوزال توانى هاوثةميانييةك لةطةأل دميـرياأل سـةرؤكى ثـارتى ريَطـا     -1
راست طرآ بدات، ئةوا ثارتيَكى راسرتِؤى موحافيزكار ثيَكديَنن، دكاريَت خـوىل داهـاتووى   
هةَلبذاردنة نويَنةرايةتييةكان دةستةبةر بكات. بةآلم دميرياأل كة ثيَى واية ئوزال خةيانةتى لة 

وازى ليَهيَنا، بطرة دةستيشى لةطـةأل   0981دؤستايةتييةكةى كردووة و دواى كوودةتاكةى 
ةوانة تيَكةأل كرد كة كوودةتايان كردة سةرى و طرتنيان، ئةمانة دةبنة ريَطر لـة ثـيَش بـة    ئ

 ئةجنامطةياندنى ئةم ريَككةوتنة.
سوثاى توركى خـاوةن هـزر و ثرةنسـيثى بـةريَباز عيلمـانى بـؤ دةسـتيَوةردان لـة          -6

عيلمـانى لـة    كاروبارى دةوَلةت دةست هةَلدةطرآ لةثيَناو برةودان بة ثرؤسيَسى دميـوكراتى 
سةر ريَبازى رؤذئاوا. ضونكة توركيا دةبيَتة دةوَلةتيَكى ئـةوروثى دميـوكراتى هاوسـةنط و    
بةثيَوةرى ئةوروثييانة، ئيدى ثيَويست ناكات كوودةتاى سـةربازى بـةرثا بكـات لـة ثيَنـاو      

 طيَرِانةوةى هاوسةنطى سياسى بؤ وآلت.
الواز لـة مـاوةى دوو دةيـةى     هاوبةنديية حيزبييةكان و حكوومـةتانى كةمايـةتى   -0

داهاتوو بة حوكمرِان لة توركيا دةميَننةوة تا ئةو دةمـةى دامـةزراوة دميوكراتييـةكان لـةم     
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وآلتة دةضةسثيَن لةحاَليَكدا ئةطةر حيزبيَكى سياسى بـةهيَز دةرنةكـةويَت، ضـونكة ئةطـةر     
ة دةرِوات لـة دوو  لةحاَليَكدا ئةمة رووبدات ذيانى حيزبايةتى لة توركيا بـةرةو ئـةو ئاقـار   

جةمسةرى سةرةكى جيَطريبيَت بة ريَطةى دوو حيزبى بةهيَز لة دةسةآلت و لة ئؤثؤزسيؤن و 
 بةثيَى ضةشنى ئةوروثى لة نيَوانيان ئاأل و طؤرِى دةسةآلت دةكةن.

بـةرةو دوو   0990دابرِانى ضارةنووسى نيَوان هةردوو طةىل تورك و كورد لة ثا  ساَلى 
ــةريب  ــى هاوت ــت      ضارةنووس ــوو دان بنيَ ــار ب ــا ناض ــةتى توركي ــك حكووم ــؤرِا، كاتيَ ط

بةمومارةسةكردنى زمانى نةتةوةيى بؤ كوردى ئةم وآلتة و دةيةها هةزار بةندكراوى كوردى 
لة طرتووخانةكانى حوكمى عورفى لة ناوضة كوردنشينةكة بةردا و حوكمى لةسيَدارةدانيشى 

رتى كريَكـارانى كوردسـتانيش لـة اليـةنى     لة ياساى سزاكانى هةَلوةشاندةوة. بزوتنةوةى ثا
خؤيةوة داخوازيية نةتةوةييةكانى لة )سةربةخؤييبوون(ةوة سووك كـردةوة بـةرةو دانثيَنـان    
بةبوونى نةتةوةيى و ئؤتؤنؤمى، بطرة بؤ ئةجنامدانى راثرسيش لة سةر ئةم داخوازييـة رازى  

سـةرؤكى ثـارتى كريَكـارانى     بوو ئةطةر زةروورةت ئةوة خبوازآ، تةنانةت عةبدوَل  ئوجاالن
كوردستانيش بانطهيَشتى حكوومةتى توركيـاى كـرد بـؤ دانوسـتان لةطـةأل بزوتنةوةكـةى       
سةبارةت بة هةمان مةسةلة. جا ئايا ئةم دوو ضارةنووسة هاوتةريبة كةى بؤيان دةلـوآ لـة   

 سةر زةمينةى دؤستايةتى و ليَككاَليبوون بة يةكرت بطةن؟!
ديَتــةدى، ضــونكة  1101ئةمــة زؤر نزيكــة بــةر لــة ســاَلى ئيَمــة لــةو برِوايــةداين، 

هةلومةرجى نيَودةوَلةتى و ثيَطةى توركيا و ثةرةسةندنى دميـوكراتى لـةم وآلتـة، سـةرةرِاى     
ئارةزووى توركيا بؤ بةئةندامبوونى لة ناو ئةجنومةنى ئةوروثى، ئةمانـة هـةموو وا دةكـةن    

ى توركيا دةستةبةر بيَـت. هةرضـى مـافى    خيَراتر ئؤتؤنؤمى بؤ كورد لة ضوارضيَوةى يةكيَت
 ضارةى خؤنووسينى كورديشة، ئةوة زةمةن خؤى ديارى دةكات.

وا ديارة رةوتى رووداوةكـان لـة توركيـا رووة و بـةديهاتنى ثيَشـبينييةكةى عةبـدوَل        
 ئؤجاالن لةمةرِ كيَشةى كورد بةم سيناريؤية، دةرِوات:

اسايشى نةتةوةيى توركيا جةخت دةكاتة سةر سوثاساالر لة راثؤرتيَكيدا بؤ ئةجنومةنى ئ
ئةوةى كة سةركردةكانى سوثا زؤر هةست بة نيطةرانى دةكةن، ضونكة شةرِ لـة دذى كـورد   
هيض دةرةجناميَكى ئةوتؤى وةدةست نةهيَناوة. ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوةيى توركيا  لـة  

لةمان و ثةرلـةمانيش ضـةند   اليةن خؤيةوة تاوتويَى بابةتةكة دةكات و ثاشان دةينيَريَتة ثةر
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دانيشتنيَكى رووكةشى بؤ طرآ دةداو لة دواييدا بةياننامةيـةك دةردةكـات، تيـادا جـةخت     
 دةكاتة سةر برِيارى ميَذوويى خؤى بة دانثيَنان بة هةنديَك لة مافةكانى طةىل كورد.

يَتى بةآلم من ثيَم واية كورد لة توركيا بة هةموو مافةكانى خؤيان لة ضوارضـيَوةى يـةك  
توركيا شاد دةبن، ض بة دةستةبةركردنى مافة نةتةوةييةكانيان، يان بة ريَطةى دامةزراندنى 
يةكيَتييةكى فيدراَلى لة نيَوان هةردوو نةتةوةى تورك و كورد وةكو فيدرياليزمى سويسرى. 
بةمــة  بةشــدارى لــة ثةرةثيَــدانى دميــوكراتى لــة توركيــا دةكــةن بةريَطــةى دامــةزراوة 

كانى وآلت و ئؤتؤنؤمييةكى منوونةيى بةدةست ديَنن دةبيَتة جيَى سةرجنى هةموو دةستووريية
كورد لة ناوضةكة و ثاَليش بة رذيَمة ديكتاتؤرييةكان لـة رؤذهـةآلتى ناوينـةوة دةنـيَن دان     
بةمافى نةتةوةيى كورد بنيَن لة ئؤتؤنؤمييةكى راسـتةقينةدا.. بـةوة  هاوكـارى دةكـةن     

بةبزووتنةوةى طةىل كورد بةطشتى بةرةو سـةركةوتنى زيَـدةتر لـة    لةثةرةسةندن و تةكاندان 
 ثيَناوى رزطارى و دميوكراتيدا.
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خاَلى وةرضةرخان بوو لـة ميَـذووى كـوردى توركيـا، ئـةوةبوو خواليَخؤشـبوو        0991ساَلى 

كـوردى   –ليزمي تـورك  )تورطؤت ئوزال( سةرؤك كؤمارى توركياى ئةو دةمـة بريؤكـةى فيـدرا   
خستة بةر با  و طفتوطؤ، كة ئةميشيان، بريؤكةى كؤمـارى دووةمـى ليَكةوتـةوة كةبانطةشـة     

( 71دةكات بؤ زةروورةتى ضاوخشاندنةوة بةو هزرة كةماليزمييانـةى كـؤن بـوون و زيـاتر لـة )     
ةرزكردنـةوةى  ساَليان بةسةردا تيَثةرِى بؤ ئةوةى ثةرةيان ثيَبدرآ و ريَطا  خؤ  بكرآ لة ثيَش ب

ئاستى دميوكراتى و ريَزطرتن لة مافى مرؤظ و دانثيَنان بة ثيَناسةى كةمة نةتةوةييةكانى توركيـا  
 (.0بؤ دةوَلةمةندكردنى كلتوورى ذيارى و بواردان بةدةربرِينى راى ئةويرت)

عةبدوَل  ئؤجةالن سةرؤكى ثارتى كريَكارانى كوردستانيش لة سؤنطةى ئةمةدا، يةكاليةنة 
ربةستى راطةياند وةك ضاوةرِوانييةك بؤ دةرةجنامةكانى با  و ليَكؤَلينةوة لةسةر مةسةلةى ئاط

فيدرياليزمى واتا سياسييةكةى )كؤمارى دووةم(ة، بة ئاماجنى رؤشنبوونةوةى رايةكى طشـتى  
توركيايى ثشتطريى بكات لة دانثيَنان بة مافى كلتوورى و ثةرلةمانى كـورد لـة ضوارضـيَوةى    

آلتى توركيا، ئةمة ئةو بانطةشةية بوو رووناكبريانى تورك لة روانطةى ثشـتطريييان  يةكيَـى و
 (.1لة بريؤكةى دامةزراندنى كؤمارى دووةم، لةو ساَلةدا سةركردايةتييان كرد)

. ساَلى تريؤرى سياسى بوو لة توركيـا. بـة منوونـة: رؤمـاننو  و     0991جطة لةوة  ساَلى 
( كـوردى ديكـة  لـة طـةورة     8بة رؤذى نيوةرِؤ تريؤركـرا، ) رؤذنامةظانى كورد مووسا عةنتةر 

ثياوانى كار لة توركيا تريؤركران تائةوانيش بضـنة ثـاأل ئـةو زجنـرية تريؤركردنانـةى لـة توركيـا        
بةتريؤركردنى )ئةشراف بدليس( سةركردةى هيَزةكانى جةندرمة دةستيثيَكرد. كوشتنى ئةشـراف  

ناوبراو بةرةو كؤبوونةوةيةكى طرنط دةضوو سةبارةت بـة   بةهؤى تيَكدانى كؤثتةرةكةيةوة روويدا.
ثايتـةختى ناوضـةى    -لة شارى دياربـةكر  0991ى شوباتى ساَلى 07كيَشةى كورد كة لة رؤذى 

بةسرتا، ئةوةبوو كؤثتةرةكةى لة نزيك ئةنكةرةى ثايتـةخت كةوتـة خـوارةوة..     -كورد لة توركيا
 (.1كةوة هيض دةرةجناميَكى روونيان ليَبكةويَتةوة )بةبآ ئةوة ليَكؤَلينةوةكان لة بارةى رووداوة

هةر لةو سةروبةندةشدا، ريَكخراوى حيزبوَل ى توركى سةرى هةَلدا، ئـةم حيزبـة خـةباتى    
خؤى بة شةرِى دذ بة ريَكخراوى ثارتى كريَكارانى كوردستان لة ناوضةى باشـوورى رؤذهـةآلتى   

ني وةك دذة شـؤرِ  بةرامبـةر بـة ثـارتى     توركيا دةستثيَكرد، بـة شـيَوةيةكى وا دةكـرآ بَلـيَ    
كريَكارانى كوردستان كارى دةكرد، بةَلكو طةىلَ جاريش شان بةشانى هيَزةكانى جةندرمـة لـة   
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و ضاالكييةكانى لة ناوضةكة بةشداربوو. ليَرةشةوة  PKKئؤثةراسيؤنة سةربازييةكاندا لة دذى 
كخـراوى حيزبـوَل ى تـوركى لـةو     ذمارةيةك لة شرؤظةكارانى سياسى واى بؤضوون بَلـيَن: )ريَ 

كؤمةَلة ضةكدارة ئيسالمييانةوة دامةزرا كة لة ناوضةى باشوورى رؤذهةآلتى توركيا ضاالكييان 
دةنواند. ئةم ريَكخراوة بة سةرثةرشـتى و ريَنمـايى )ئةمحـةد جـةم ئةرسـؤمةر( بةريَوةبـةرى       

تريؤركـرا(   0996ى دةزطاى هةواَلطرى سةر بـة هيَزةكـانى جةندرمـة )كةئةميشـيان لةسـالَ     
ضاالكييةكانى لة دذى ثارتى كريَكارانى كوردستان جآ بـةجآ دةكـرد. بـةآلم )حيزبـوَل ( لـة      

ثا  ئةوةى دةستيكرد بة مةشاثيَكردنى كاديرةكانى، بووة هيَزيَكى ضةكدارى وا  0991ساَلى 
ةكرد. لة طةمةى ثآ نةدةكرا، بؤية بانطةشةى بؤ دامةزراندنى )كؤمارى ئيسالمى لةتوركيا( د

زؤر بةتونــدى هةوَليانــدا بــؤ  0990ســؤنطةى ئةمــةدا هيَزةكــانى توركيــا لــة ثــا  ســاَلى 
قةآلضؤكردنى و طرتنى كاديرة ضاالكةكانى بةو سيفةتةى ريَكخراويَكى ئيسالمى ئوسـووليية،  
مةترسى ثيَكديَنآ بؤ سةر سيستمى عيلمانى دميوكراتى لةتوركيا و هةوَليش دةدات بةشيَك لة 

 (.6دابربِيَت بة ئاماجنى دامةزراندنى ئةو سيستمةى لة ثيَناويدا تيَدةكؤشيَت() توركيا
( توركيايى لـة ضـاوثيَكةوتنيَكدا   Mitبةآلم دكتؤر )ماهري قايناق( بةرِيَوةبةرى ثيَشووى )

لةطةَلى سازدرا لة ثا  كوشتنى )حوسيَن وةىل ئؤةَلـو(ى ريَبـةرى ريَكخـراوى حيزبـوَل  لـة      
جةختى لةوة كردةوة كة: )دةوَلةت ئةطةر  1111ى كانوونى دووةمى ساَلى 00ئةستةمووأل لة 

خؤى حيزبوَل ى دروست نةكردبآ، ئـةوا لَيـى طـةِراوة هـةردوو هَيـزة طةورةكـة لـة ناوضـةى         
رؤذهةآلتى توركيا، واتة: ثارتى كريَكارانى كوردستان و ريَكخراوى حيزبوَل ى توركى لة يةكرت 

طةرِآ سةططةل يةكرتى خبؤن(. ليَرةشةوة من ثيَم وانييـة ثيَوةندييـةك   بدةن، بةثيَى نؤرمى )ليَ
بةتايبـةت لـة ناوضـةى     -لةنيَوان ئةو تريؤركردنة سياسـيية بكـةرة نةناسـراوانة لـة توركيـا     

قوربـانى ليَكةوتـةوة و لـة نيَـوان      7111نزيكـةى   0991كة لة ساَلى  -رؤذهةآلتى ئةنادؤأل
وانة ضةند ريَكخراويَكى تر ثيَوةندييان بـة بيانييـةوة هةيـة    حيزبوَل  هةبيَت، ضونكة ئةو كردة

)ياخود ئةوةى ثآ دةَليَني دةوَلةتى شاراوة( ئةجناميانداوة، ضونكة دةوَلةت ويستى ريَكخراوةكة 
دواى  PKK)حيزبوَل ى تورك( لة ناو ببات كة خؤيشى دروسـتى كردبـوو بـؤ بةطذداضـوونى     

ئـةمن و ئاسـايش لـةوآلت، نـةخوازة رؤذنامـةى      ئةوةى بـووة مةترسـى بةسـةر دةوَلـةت و     
تاكيـدى كـردةوة كـة: ئـةو دوو كـاديرة       1111ى كانوونى دووةمى ساَلى 11)حورِييةت( لة 

طةورةيةى حيزبوَل  كة لةطـةأل رَيبـةرة كوذراوةكـةى ريَكخراوةكـة دةسـتطري كـران تائَيسـتا        
أل )تيومـان كرمـان( سـةركردةى    شتيَكيان لة بارةى ئةم بابةتةوة نةدركاندووة، هةرضةندة ذةنرا
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( تاكيـدى كـرد كـة    1/8/0998هيَزةكانى دةريايى لة رؤذى خانةنشـينكردنى لـة بـةروارى )   
 (.PKK()0حيزبوَل  هاوكارى لةطةأل جةندرمة كردووة لة شةرِى دذ بة )

لة اليـةكى تـرةوة، شـرؤظةكارى سياسـى حةسـةن جـةمال ئامـاذةى دا كـة: )دةوَلـةتى نهيَنـى           
خويَنى قوربانييةكانى حيزبوَل  دةسرِيَتةوة كةخؤى )واتة دةوَلةت( ئةو حيزبـةى لـة سـاَلى    شويَنةوارى 

و ضـةندين كـردةوةى    PKKلة باشوورى رؤذهةآلتى توركيا دروسـت كـرد بـؤ بةطذداضـوونى      0991
لـةو   PKKكوشتنى ئةجنامدا لة ثاريَزطاى بامتان و دةوَلةت ضاوثؤشى كـرد لـة كردةوةكـانى لـة دذى     

 (.0ة()ناوضةي
جا، ئايا ئةم دةوَلةتة نهيَنيية ضيية كةوا خؤى ريَكخراو طةىل نهيَنى و ئاشكرا لة توركيـا  
دادةمةزريَنآ لة دذى يةكرت و لةثاشان لةناويان دةبـات، بـؤ ئـةوةى شـويَنةوارى تاوانـةكانى      

 )واتة: تاوانةكانى دةوَلةتى نهيَنى( لة توركيا، بسرِيَتةوة؟!
ى ثيَيان واية، تؤوى ئةم دةوَلةتة نهيَنيية لة توركيا لة ناو وةزارةتى زؤربةى ضاوديَرانى سياس

ــاَلى )    ــة س ــى ل ــةميانى ئةتَلةس ــةى ريَكخــراوى ث ــةو دةم ــةبوو، ئ ــوونى ه ــاوخؤ ب (وة 0901ن
( دامةزرانـد لـة   CIA(ى سةر بة دةزطاى هةوَلطرى ئةمريكا )Gladeoريَكخراوةكانى طالديو )

بة ئاماجنى بةربةرةكانيكردنى كؤمؤنيسـتى لـةو وآلتانـة لـة      وآلتةكانى ذيَر ضةترى ثةميانى ناتؤ
سةروبةندى شةرِى ساردى نيَوان هـةردوو جةمسـةرى سؤشياليسـتى و سـةرمايةداريدا. ليَـرةدا      

بووة سةرؤك وةزيرانى توركيـا   0976بوَلةند ئةجةويد ريَبةرى حيزبى طةىل كؤمارى كة لة ساَلى 
هةواَلطرى ئةمريكا كرد لة ناو فيَرطةى مةشاى سةربازى ئاماذةى بة بوونى هؤبةيةك لة ناوةندى 

 ئةو دةمة بة ثيَى ثرؤتؤكؤليَكى ئةمنى نيَوان توركيا و ئةمريكا كة لة ثةجناكانةوة مؤريانكرد.
ئةطةرضى، شارى ئةستةمووَلى ثايتةختى رؤشنبريى و ميـديايى و بازرطـانى توركيـا، بـووة     

وةكـان لـةو ناوضـةيةى كـة لةطـةأل يـةكرت هاوكـارى و        بةهةشتى هةواَلطريية ئايـديؤلؤذيا زاَلبو 
(ى ئـةمريكى و )مؤسـاد(ى ئيسـرائيلى و    CIA(ى توركى و )Mitهةماهةنطى دةكةن، وةك: )

)ساظاك( لة سةردةمى شادا، يـان ئـةميان لـة دذى ئـةويرت شـةرِى دةروونـى دةكـةن و تـريؤرى         
كهاتـة هةواَلطرييـةى كـة هاوكـارى     بيَبةزةييانة لة دذى دوذمنانيان ئةجنام دةدةن، ئةوا ئـةو ثيَ 

يـةكرت دةكــةن و بةناوةنــدة كاريطةرييـةكانى هيَــزةوة لــة توركيــا هاوبةنـدن )واتــة: بــة هيَــزة    
ضةكدارةكان و ريَكخراوة نةذادثةرستة شؤظيَنيستييةكانةوة( بؤ ثاراستنى ئاسايش و سةقامطريى 

وتنةوةيةكى توندرِؤ يان ضة  يـان  رذيَم لة اليةك و لة اليةكى تريشةوة بؤ بةطذداضوونى هةموو بز
ئيسالمى و ثيَيان واية مةترسييان هةية بؤ سةر رذيَم، بـة كؤَلةطـةكانى ئـةو دةوَلةتـة نهيَنييـة      
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دةذميَردرآ لة توركيا كة ثسثؤرى هةواَلطرى ماهري قايناق و شرؤظةكارى سياسى حةسةن جةمال 
لةتوركيا، يةكةم بةسرتاوة بة ئاسايشى  و ئةوانيرت دةربارةى قسةيان كرد. ليَرةشةوة كيَشةى كورد

نةتةوةيى سيستمى عيلمانى توركيـا و دووةمـيش بةسـرتاوة بـة بةرذةوةندييـةكانى ئايـدؤلؤذيا       
ــت و    ــةمنى خبوَلايَ ــى و ئ ــردووة دةرهاويشــتةى سياس ــة وايك ــةكةدا. ئةم ــان لةناوض زاَلبووةك

لة توركيا طةشـة بكـات ثـا      كؤمةَلةكانى تاوانى بةردةوام )مافيا( لة هةموو اليةنةكانى ذيان
دةرخيست ثياوانى سياسى و  0990ى تشرينى دووةمى ساَلى 10ئةوةى رووداوى )سوسورلك( لة 

لة  -وةك ئةوة لة ئيتاَليا رووي دا -ئاسايش لةطةأل كؤمةآلنى )مافيا( لة ناوةوة و دةرةوةى وآلت
و تريؤركردنـى بكـةرى    بوارةكانى بازرطانيكردن بة ماددة هؤشبةرةكان و ضةك و كؤيلـةى سـثى  

نةناسراو و ثةرةثيَدان بةكارى سيخورِى و تريؤر و زةوتكردن و دةسـتدريَذيكردنة سـةر نـاموو ،    
 لةسةر هةردوو ئاستى نيَوخؤيى و نيَو دةوَلةتى، هاوكارى دةكةن.

هةرضةندة ناوةندة رةمسى و سةربازييةكانى توركيا لـة دواى طرتنـى )ئؤجـاالن( سـةرؤكى     
( بـة تؤمـةتى بازرطـانيكردن بـة مـاددة      8انى كوردستان، خـؤى و ثارتةكـةى)  ثارتى كريَكار

سرِكةرةكان و تريؤركردنى بكةرى نةناسـراو و جوداخـوازى بـة ريَطـةى هـةوَلى دامةزرانـدنى       
كؤماريَكى كؤمؤنيستى لة توركيـا تؤمـةتبار دةكـةن، وةىلَ زؤربـةى شـرؤظةكارانى سياسـى       

ها و تةنها هةوَلدانة بؤ ثةردةثؤشكردنى ئةو فةزحيةتـة  جةخت دةكةنةوة كة: )ئةم تؤمةتانة تةن
(، نةخوازة ثا  ئةوةى 9دارايى و دزين و بةرتيالنةى كة ئةو ناوةندانة مومارةسةيان دةكةن()

رؤذنامةكانى توركيا هةواَليان ب وكردةوة لة بارةى دةستطريكردنى طةورة ئةفسةريَك لة هيَـزة  
وةرطرتن بؤ طريَدانى ضةند بؤنـديَكى كرِينـى ضـةك لـة      ضةكدارةكان دةستى هةبووة لة بةرتيل
 دةوَلةتةكانى ئةوروثاى رؤذهةآلتةوة.

ليَــرةدا، ئــةم ثرســيارة ماقوولــة لــة ميَشــكماندا خــؤى هةَلــدةقورتيَنآ: ئايــا بريؤكــةى 
لة ساى ئةم بارودؤخـة   -ئاماذةية بؤ ماوتسى تؤنط -دامةزراندنى كؤمارى كوردى ماويزمى

ةى توركيا و ئةو طؤرِانة سياسيية نيَودةوَلةتييانةى رؤذهةآلتى ناوين.. ضؤن لة ئاَلؤزة ناوخؤييان
ميَشكى ئؤجاالندا ضةكةرةى كرد؟ و ئايا ئاييندةى كيَشةى كـورد لـة توركيـا ضـيية؟ ئيَمـة،      

 وةآلمى ئةم دوو ثرسيارة لة ميانةى ئةم سآ باسةى الى خوارةوة دةدةينةوة:
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 باسى يةكةم

 وان خةون  و واقعيداكؤمارى  كوردى لةنَي
 

ئــةو كوردانــةى لةسيَطؤشــةى ســنووريي هةَلكةوتــةى نيَــوان توركيــا و عيَــراق و ئيَــران 
واتة: دوو هةزار ساأل بةر لةوةى توركةكان -نيشتةجيَن، لة هةزارةى يةكةمى بةر لة زايينةوة، 

اندنى قـةوارةى  تيَكؤشاون بؤ دامةزر -وآلتى ئةنادؤأل داطري بكةن و بيكةن بة نيشتمانى خؤيان
سةربةخؤى نةتةوةيى خؤيان لةو سيَطؤشةيةى كة بنكةكةى دةكةويَتة الى سـةروو بـؤ ئـةوةى    
اليةكةى لة توجنلى )دةرسيمى ثيَشووة(وة بة الى خؤرئاوا دريَذ بيَتةوة بةرةو ناوضـةى )الضـني(   

يـةوة  لة ئةرمينيا بةالى خؤرهةآلت و ليَرةشـةوة اليةكـةى سيَطؤشـةى خؤرئـاوا لـة )تؤجنلى(     
شؤرِدةبيَتةوة بةرةو ئازيغ )عةزيز( و دياربةكر و ماردين و زاخؤ و ئاميَدى و ئـةجنا هـةوليَر و   
سليَمانى و ثاريَزطاى كةركووك و كةالر و خانةقني بؤ ئةوةى سةرى سيَطؤشةكة لة سةر شـارى  
و )كووت(ى عيَراق كؤتايى بيَت. كةضى اليةكةى سيَطؤشةكةى خؤرهةآلت لة )الضني(ةوة بـةرة 

)يةريظان(ى ثايتةختى ئةرمينيا شؤرِدةبيَتةوة ليَرةشةوة بةرةو قةرةباك لـةكؤمارى ئازةرباجيـان   
شؤرِدةبيَتةوة، ثاشان بةرةو مةهاباد و سنة و كرماشان بؤ ئةوةى لةطةأل اليةكةى خؤرئاوا يةك 
بطرَيتةوة. لَيرةشـدا، نةخشـةى كوردسـتانى طـةورة لةطـةليَك رووةوة لةنةخشـةى ئةفـةريايا        

بةآلم بوون و هةَلكةوتـةى كـورد لـة ناوضـة ملمالنَييـةكانى دةوَلـةتانى طـةورة و         (00)دةضيَت
ئيمثراتؤرييةتةكانى ميدى و ئاشوورى و حثييهكان لة اليـةك و ملمالنـآ و بطـرة و بـةردةى     

                                                           

مامؤستا هةذار موكريانى لةشةرةفنامة بابةتى بةرايى ليَدوانيَ بةدانستة، )تازةترين بريورِا دةربارةى  -00
 د و كوردستان(، ثوختةى سنوورى كوردستان بةم شيَوةية ديارى دةكات:كور

 لةشيمالةوة: كؤمارى ئةرمةنستانى بةردةستى روو .
 لةرؤذهةآلتةوة: ئازةرباجيانى ئيَران و عيَراقى عةجةم و مةَلبةندى فار .

 يَرِ(لةجةنووبةوة: خؤزستانى ئيَران و عيَراقى عةرةب و ضؤَلى شام )ليواى ديَرزؤر(.)وةرط
 لةخؤرنشينةوة: ضؤمى فورات و برِيَك لةوياليةتى شةرقى ئةنادؤأل.

 شةرةفنامة.  )وةرطيَر( -نةوةد و هةشت -الثةرِة
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خيأَل و هؤزة كوردييةكان لة اليـةكى تـرةوة، بوونـة ريَطـر لـة ثـيَش دامةزرانـدنى قـةبارةى         
وةيى طةىل كورد. بؤية جاريَك ملكةضى دةسةآلتى ئامؤزاكـانى خؤيـان بـوون    سةربةخؤى نةتة

ــى     ــك ملكةض ــؤوة و جاريَ ــاوينى طرتب ــةآلتى ن ــةى رؤذه ــان و بةرين ــة ث ــةو ئيمثراتؤرييةت ل
ئيمثراتؤرييةتى ئاشوورى بوون لة وآلتى نيَوان دوو رووبارةكة و جاريَكيش لـة ذيَـر دةسـةآلتى    

آلتى ئةنادؤأل و هةندآ جارى ديكة  لة ذيَـر  ةكان بوون لة وداطريكارى ئيمثراتؤرييةتى حيسيي
 (.01دةسةآلتى بيزةنتييةكان بوون)

ويَرِاى ئةو هةموو شؤرِ  و راثةرِينانةى كورد كة لة هةموو ناوضةكانى كوردستان بةرثايان كرد 
خود ثاراسـتنى  بؤ رووبةرِووبوونةوة لة دةستدريَذى داطريكةران يان لة ثيَناو ثاراستنى قـةوارةيان، يـا  

سةربةخؤيى مرينشينةكانيان، وةىلَ ملمالنيَى نيَوان ئيَرانى و عومسانييةكان بـؤ دةستبةسـةراطرتنى   
رؤذهةآلتى ناوين لة ريَطةى بطرةو بةردةى نيَوان شا ئيسـماعيل سـةفةوى شـاى ئيَـران و سـوَلتان      

بة دوو بةشـةوة، ثاشـان    سةليمى سيَيةم سوَلتانى عومسانى لة سةدةى شانزدةهةم، وايكرد كورد بنب
شةرِى جيهانى يةكةم هةآليسا بؤ ئةوة هةميسان وآلتى كوردان بكات بة ضـوار لةتـةوة، سـةرةرِاى    

 بوونى ضةند شويَنيَكى كوردنشني لةهةردوو كؤمارة سةربةخؤييةكةى ئةرمينيا و ئازةرباجيان.
يةكـةم دواى   كيَشةى هاوضةرخى طةىل كورد دةطةرِيَتةوة بؤ سـةروبةندى شـةرِى جيهـانى   

و هةَلوةشــانةوةى  0907بــةرثابوونى شؤرِشــى مــةزنى ئوكتؤبــةرى سوشياليســتى لةســاَلى 
ئيمثراتؤرييةتى عومسانى بؤ دةوَلةتؤكة نةتةوةيية توركى و عةرةبى و ئةرمةنييةكان لـة ثـا    

، ليَرةدا كورديش ضاويان برِيبووة دامةزراندنى دةوَلةتى نةتـةوةيى خؤيـان ض لـة    0908ساَلى 
هــانى سوشياليســتى يــان لــة جيهــانى ســةرمايةدارى، بــة تايبــةت لــة دواى جــارِدانى  جي

ثرةنسيثةكانى سةرؤكى ئةمريكا ويلسون كة جةختيان كردؤتة سةر مافى طةالنى ذيَـر دةسـتة   
لة بارةى برِيارى ضارةنووسيان(، ئةوةبوو شانديَكى كوردى لة وتوويَذةكانى ئاشـتى لـة ثـاريس    

( لة ثـةميانى سـيظةر تاكيـدى كـردة سـةر:      01ئةوسا، دةقى مادة ) بةشداربوو. 0909ساَلى 
)دانانى ليَذنةيةكى نيَودةوَلةتى بة ضاوديَرى كؤمةَلةى طةالن حـوكمى زاتـى )ئؤتؤنـؤمى( بـؤ     
كوردستان ديارى دةكات لة باشوورى رؤذهةآلتى توركيا و ئةو شويَنةى كة لة نيَوان رؤذهةآلتى 

توركيا لةطةأل ئيَران(. بةآلم مسـتةفا كـةمال ثاشـا ريَبـةرى     ضؤمى فوراتداية تا سنوورةكانى 
بزوتنةوةى رزطارخيوازى ميللى ئةم ثةميانةى رةتكردةوة كةوا جةخت دةكاتة سةر دابةشـكردنى  
وآلتى ئةنادؤأل بـؤ ضـةند دةوَلةتؤكةيـةك و بةسـتنةوةى خاكيـان بـة ئـةرمينيا و ئـةو وآلتـة          

(. بؤية مستةفا كةمال لةطـةأل سـةركردةكانى   00)عةرةبييانةى تازة سةربةخؤييان وةرطرتبوو
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كورد لة ناوضةكة طةيشتة ريَككةوتنيَك كة بة طويَرةى كـورد هاوكـارى لةطةَلـدا دةكـةن بـؤ      
دةركردنى ئةو هَيزة فةرةنسـى و يؤنانييانـةى رؤذئـاواى وآلتـى ئةنـدؤَليان داطريكـردووة، لـة        

(. 01أل توركـةكان بةشـدارى دةكـةن)   بةرامبةر ئةم هاوكاريكردنة  كورد لة دةسةآلتدا لةطـة 
ئةمة ئةو مةسةلةية بوو مستةفا كةمال لةضـاوثيَكةوتنةكةى لةطـةأل رؤذنامـةنوو  ئةمحـةد     

، 0911ئةمني ياملان لة ثا  رزطاركردنى شارى ئـةزمري لـة ضـنطى يؤنانييـةكان لـة سـاَلى       
سـةآلتدا  تاكيدى لة سـةر كـرد كاتَيـك طـوتى: )هاونيشـتمانييانى كـورد لـة وآلت و لـة دة        

هاوبةةانن، بةو تةرحة  ئةجنومةنى نيشـتمانى طـةورةى توركيـا )ثةرلـةمان( لـةوان )واتـة       
كاتيَك دانى بةو سنوورة  0911(. بةآلم ثةميانى لؤزان لة ساَلى 01لةكورد( و تورك ثيَكديَت()

 نَيودةوَلةتيية نا كة ئيمرِؤ توركيا هةيةتى، هـيض دةقيَكـى لـة بـارةى كـوردةوة تيـا نـةبوو،       
ئةطةرضى جةختى كردة سةر: )بةتةنطةوة هاتنى توركيا بةرامبةر بة مافى كلتوورى و ئايينى 
كةمايةتييةكانى ناو دةوَلةتى توركيا(، ئةمة وايكرد ئةو كةمايةتيية بـة مانـا ئاينييةكـةيان    
ليَكبدرَينةوة، وةك ئـةو جوولةكـة و نةسـرانى و ئةرمةنييانـةى كـة قوتاخبانـة و رؤذنامـة و        

وةى خؤيان بؤ دةستةبةركرا. كةضى كورديان بـة )تـوركى شـاخاوى؟( لةقةَلةمـدا وةك     ب وكرا
 ثاشطةزبوونةوةيةك لةدانثيَنان بة مافى كلتوورى و ثيَناسة نةتةوةييةكةيان.

كيَشةى مووسأل كة ثةميانى لؤزان دةَليَت ئينطليز و مستةفا كـةمال ئـةتاتؤرك وتويَـذى لـة     
ةندى دانيشتوانةكةى، برِيار لة سةر ضارةنووسى بدرآ، لة سـاَلى  بارةوة دةكةن بؤ ئةوةى بة رةزام

هةليَكى زيَرِينى بؤ كورد رةخساند كاتيَك ئينطليزةكـان برِياريانـدا دةوَلـةتى كوردسـتان      0910
لةباكوورى عيَراق دامبةزرآ و سليَمانى بكريَت بةثايتـةختى و شـيَو مـةمحووديش بـة مـةليكى      

ةر خؤشةويستى كورد بووبيَت، بةَلكو ئينطليـز لةمـةدا طـةليَك    دةوَلةتةكة، ئةمة  وةنةبآ لةب
ئاماجنى هةبوو: ئاماذةيةك بةكورد بدات كةوا بةَليَنى خؤى بؤ دامةزراندنى دةوَلةتيَك بـؤ كـورد   
بةجآ طةياندووة لة بةرامبةر هاوكاريكردنيان لةطةَلى دذى دةوَلةتى عومسانى و فشـاريش خباتـة   

ئةوة مةرجةكانى لةو ثةميانـةى ثيَشـنيار كـراوة لـة نيَـوان خـؤى و       سةر شا فةيسةَلى يةكةم بؤ 
دةوَلةتى عيَراقى تازة دامةزراو قةبووأل بكات، هةروا ثةياميَكيش بطةيةنيَت بة مستةفا كـةمال  
تيَدا بَلآ كورد سوورن لة سةر دامةزراندنى دةوَلةتةكةيان لة وآلتى خؤيان )كوردسـتانى طـةورة(   

توركيا دةطريَتةخؤ ئةطةر بيَت و توركيا دةست لة وياليةتى مووسـَلى   كة بةشيَكيش لة كؤمارى
عومسانى هةَلنةطرآ بؤ ئةوة بلكيَنريَت بة عيَراقةوة، ثا  ئةوةى برية نةوتييـة دةوَلةمةنـدةكانى   
تيا دؤزييةوة. راثرسى لة هةموو وياليةتى مووسأل بـةخيَرايى ئةجنامـدراو دةرةجنـام، عـةرةب و     
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ئاشوورى لة بةرذةوةندى ضوونة ثاَلى مةملةكةتى عيَراق دةنطيانـدا، بةمـة    كورد و توركمان و 
 ثيَويستى نةدةكرد حكوومةتى كوردستانى عيَراق بوونى هةبيَت.

لة سةروبةندى شةرِى يةكةمى جيهانى، كاتيَك رؤزظَلت سـةرؤكى وياليةتـة يـةكطرتووةكانى    
طـةالن جـارِدا و لـة هـةمان كـاتيش      ئةمريكا ثرةنسيثةكانى لة مةرِ مافى برِيارى ضارةنووسـى  

)لينني( ريَبةرى يةكيَتى سـؤظيَت تاكيـدى لةسـةر ثرةنسـيثى مـافى ضارةنووسـى طـةالن كـرد،         
كؤمةَليَك لة رووناكبريانى كورد ثيَطة و رةوشة سياسييةكةى خؤيان تاوتوىَ كرد لة ناو يةكـةمني  

كؤك بوون لة سـةر زةروورةتـى    دةوَلةتى سوشياليستى لةجيهان و هةموو ئةو رووناكبرية كوردانة
دامةزراندنى كؤماريَكى كوردى خاوةن ئؤتؤنؤمى لة ناو كؤمارى ئازةرباجيانى سؤظيَتى. ليَـرةدا،  

ى ئايـارى سـاَلى  ئـةو    7ئا. بوكشابان دةَليَت: )كوردةكان بة سةرؤكايةتى طـؤئى حـاجييَف لـة    
ةزامةنـدى )ليـنني( سـةرؤكى    داواكارييةيان داية ئةجنومةنى باآلى سـؤظييَت تيـادا بـة ر    0911

يةكيَتى سؤظيَت داوايانكرد مافى دامةزراندنى كؤمارى كوردستانى سوورى خاوةن ئؤتؤنؤمى بـة  
كورد بدرآ، ئةم كؤمـارة كوردييـة سـاواية ضـوار ناوضـةى كوردنشـينى طرتـةخؤ: كولبيجـار،         

 (.06تووة)كؤباليسكى و بةشيَك لة ناوضةى جرباييل و الضني و بةكؤمارى الضينيش ناوى ها
دووبارة سنوورةكانى خـؤى دارِشـتةوة بـة     0919لةبةرئةوةى كؤمارى ئازةرباجيان لةساَلى 

شَيوةيةك )كؤمـارى كوردسـتانى سـوور(يش بطرَيتـةوة، ئةمـة كاردانـةوةى تونـدى بـة الى         
كوردةكانى سؤظيَتةوة دروستكرد و )طؤئى حاجييَف(ى سةرؤكى )كوردستانى سـوور(ى خـاوةن   

كة ماناى وابوو كؤمـارة كوردييةكـة هةَلدةوةشـيَتةوة و     -رامبةر ئةو ريَكارةئؤتؤنؤمى لة بة
نارِةزايى خؤى طةياندة باكؤ و مؤسـكؤ. بـةآلم مؤسـكؤ بـة      -دةخريَتة سةر خاكى ئازةرباجيان

)حاجييَف(ى راطةياند كة ضيرت ثيَويست بة بوونى ئةم كؤمارة ناكات ضونكة ئازةرباجيان وةكـو  
هةوَليـدا   0910ذَير ضـةترى يـةكَيتى سـؤظييَت ثـا  ئـةوةى لـة سـاَلى        كؤماريَك طةرِايةوة 

 (.00سةربةخؤيى لة يةكيَتى سؤظيَت جارِ بدات()
لـةرووى هؤشـيارييةوة لـة كـوردى      -لةثا  دامةزراندنى دةوَلةتى عيَراق -كوردى عيَراق

وآلتـة  ئَيران و توركيا ثَيشـكةوتووتر بـوون، هةرضـةندة ئـةوانيش وةكـو براكانيـان لـةو دوو        
دراوسيَيةى عيَراق، زياتر ثابةندبوون بة ريَبـةرانى ئـايينى و بـةها خيََلةكييةكانيانـةوة بؤيـة      

لةسـاَلى   -كةسيَك لةرابةرانى ئايينى و سةرؤكى عةشريةتى بـارزان  -دةبينني مستةفا بارزانى
نى راثةرِينيَكى بةرثاكرد لةدذى ئةو باجة قورسانةى كة حكوومةتى عيَراق سـةثاندبوو  0917

بة سةر جووتيارانى كورد، لة ثاشان ئةم راثةرِينة ثةرةى سةند و بووة شؤرِشـيَكى طـةورة لـة    
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ثيَناو مافى كلتوورى و ئؤتؤنؤمى بؤ كوردى عيَراق. شؤرِشى بارزان كة دواجـار بـووة شـةرِى    
ثارتيزانى لة باكوورى عيَراق تاوةكو ئاخر و ئـؤخرى شـةرِى جيهـانى دووةم دريَـذةى كيَشـا و      

بةرذةوةندييةكانى دةوَلةتانى هاوثةميان واى دةخواست  0960رةشدا، واتة: لة كؤتايى ساَلى ليَ
ئةو شؤرِشة دامبركيَت، بؤية مستةفا بارزانى و كؤمةَليَكى زؤر لة ثيَشمةرطةكانى ثةرِينةوة بؤ 

بووة فةرماندةى هيَزة ضةكدارةكانى كؤمـارى كوردسـتان    0960كوردستانى ئيَران و لة ساَلى 
و لـةثا   (07)ة مةهابادى سوشياليستى كوردى كة بة ثشـتيوانى يـةكيَتى سـؤظيَت دامـةزرا    ل

رووخانى ئةو كؤمارة كورديية مستةفا بارزانى لةطةأل كؤمةَليَك لةجـةنطاوةرانى روويـانكردة   
 .(08)يةكيَتى سؤظييَت 

 0908ى تـةمووزى سـاَلى   06رؤشنبريانى كورد و ئةفسةرةكانيان بةشدارييان لةشؤرِشـى  
بةسةركردايةتى زةعيم روكن عةبدولكةريم قاسم كرد كة لة دةستوورى عيَراقى كاتيدا تاكيدى 
كرد: )عةرةب و كورد لةنيشتمانى عيَراقدا هاوبةشن( بؤية ئؤتؤنؤمى بؤ كـورد لـة بـاكوورى    

و ليَبوردنى طشتى بؤيان دةرضوو و سةركردةى كورديش مستةفا بارزانى (09)عيَراق بةدةستهات
بة ثيَشوازييةكى رةمسى و ميللى ثرِ شكؤوة طةرِايةوة بةةدا، بـةآلم بـةهؤى   (11)0901لةساَلى 

                                                           

ةرباجيانيش لةتةوريَز بةثشتيوانى راستة دامةزراندنى كؤمارى كوردستان لةمةهاباد و كؤمارى ئاز -07
دانى ئيمتيازى بةشيَك لةنةوتى ئريان بةروو  سؤظيَت بوو، بةآلم هةر يةكيَتى سؤظيَتيش لةبةر تةماحى 

 سةبةبكارى طةورةى رووخانى ئةو دوو كؤمارة ساواية بوو. )وةرطيَرِ(
كة   011رابةرى كورد مستةفا بارزانى لةطةأل نزيكةى  0967ساَلى لةناوةرِاستى مانطى حوزةيرانى  -08

يةوة و حكوومةتى سؤظيَت داَلدةى ثيَدان و سؤظيَت ثةرِي لةهةظاَلةكانى لةئاوى ئارا  بةرةو خاكى يةكيَتى
 بةثةنابةرى سياسى وةريطرتن. )وةرطيَرِ(

 0908(ى تشرينى يةكةمى سااَلى 0راستييةكةى سةركردةى كورد خواليَخؤشبوو ثيَشةوا مستةفا بارزانى لة ) -09
( 801يش )08/6/0909لةطةأل هةردوو خواليَخؤشبوو مريحا  و ئةسعةد خؤشةوى طةيشتنةوة بةةدا. لةرؤذى 

 ساأل طةيشتنةوة وآلت. )وةرطيَر( 00كةسى ئاوارةى بارزانى لةثا  
ى تةمووز بةرابةرايةتى 06ئةطةرضى هيض ئؤتؤنؤمييةك بؤ كوردى عيَراق دوابةدواى شؤرشى  -11

خواليَخؤشبوو عةبدولكةريم قاسم نةهاتةدى، بةآلم ئةو ئازادى و كة  و هةوا دميوكراتيية خؤ  و هةنطاوة 
كتيظانةى شؤرِ  لةساى ئةودا فةراهةم بوو مايةى خؤشكاَلى طةىل عيَراق بةطشتى و كورد بةتايبةتى بوو.. ئة

وةىلَ اليةنة شؤظينييةكانى عةرةب توانييان بةضةنةها شيَوازى ضةواشةكارى و فرت و فيَأل ئةو رابةرة لةخشتة 
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ناكؤكييةكانى لةطةأل عةبدولكةريم سةبارةت بةثرةنسيثةكانى دامةزراندنى ئؤتؤنؤمى بؤ كورد 
 .(10)دةستثيَبكات لة دذى دةسةآلت لة عيَراق  0900ناضار بوو شؤرِشى دووةم لة 

جاالن )ئاثؤ( شؤرِشى ضةكدارى لـة دذى هيَـزة ضـةكدارةكانى    عةبدوَل  ئؤ 0986لةساَلى 
توركيا بةرثاكرد. شؤرِشةكةى ئؤجاالن بة خيَرايى هـةموو ناوضـةكانى كوردسـتانى توركيـاى     
تةنييةوة. سوثاى تورك هيَزى طةورة و طرانى ناردة سةر ئـةم بزوتنةوةيـة كـة لةطـةأل رةوتـى      

وضةيةكى شاخاوى سةختدا كـة تاكـة جـةنطاوةريَك    رؤذطاردا طؤرِا بؤ شةرِى ثارتيزانى و لة نا
ئةطةر ئازووخةى تةواوى شةرِى ثآ بيَت، دةتوانيَت لة ثشتى بةرديَكةوة بـةرةنطارى تيثيَكـى   
نيزامى سوثا بيَتةوة، بؤية بزوتنةوةكةى ئؤجاالن كة ذمارةى طةرِيالكانى لة ميانـةى سـاآلنى   

كخراوةكانى الوان و ذنان و ثياوانى ، ريَ( 00( هةزار جةنطاوةر)00طةيشتة ) 0980-0988
كار و باننء كةناَلى تةلةفزيؤنى لة شارة طةورةكانى ئةوروثا دامةزراند، ئيدى بزوتنةوةكة بـة  

( مليـار دؤالرى  01شيَوةيةك ثةرةى سةند تيَضووى لة سةر توركيا ساآلنة طةيشـتة ثـرت لـة )   
 (.07ئةمريكى)

ئايـدؤلؤذيا زاَلبووةكـان بـؤ دةسـتةبةركردنى     ئةطةرضى، هةموو دةوَلـةتانى ثيَوةنديـدار و   
هيَنديَك لة بةرذةوةندييةكانيان لة بزوتنةوةكةى ئؤجاالن سـوودمةند بـوون، ىلَ روونـاكبريانى    
كورد ئةم بزوتنةوةية بة بةرفراوانرتين بزوتنةوةى كوردى دادةنيَن كـة لـة ثيَنـاو دانثيَنـان بـة      

اردان لةسةر مافى ضارةى نووسـى طـةىل كـوردى    ثيَناسةى كورد لة رؤذهةآلتى ناوين و بؤ برِي
( 06دابةشكراو سةرى هةَلدا و جطة لةوة  تاكة بزووتنةوةيةكى كوردييـة كـة لـة مـاوةى )    

( هـةزار برينـدار و   81قوربـانى بةخشـيوة و زيـاتر لـة )     (11)( هـةزار 10ساَلى رابـوردوودا ) 
راو بوو، سةربارى ئـةوة   ( هةزار كوذ11شويَنبزرى هةبووة. ذمارةى قوربانييانى سيظيليش )

( هةزار هاونيشتمانى تورك و كورد لة كةسانى رؤشـنبري و سياسـةتوان و ثيـاوانى كـار و     7)
سةركردةكانى بزوتنةوة دميوكراتى و ثيَشكةوتووخوازةكان و رؤذنامةنووسان بة ريَطةى تـريؤرى  
                                                                                                                                        

و لةثاشانيش هةر ئةو شؤظيَنستييانة خؤيان  ببةن و هانى بدةن بؤ دذايةتيكردنى بزوتنةوةى رزطارخيوازى كورد
 لةناوياندا. )وةرطيَرِ( 0901ى شوباتى ساَلى 8بةةةدر لة 

ى 00بةردةوام بوو. لة  0960-0961بوو. شؤرِشى بارزان  0911-0910راثةرِينى يةكةمى بارزان لةساَلى  -10
 ردةوام بوو.)وةرطيَرِ(بة 0970شؤرِشى ئةيلوول دةستيثيَكرد و تا ساَلى  0900ئةيلووىل ساَلى 

 (ة )وةرطيَرِ(.0998مةبةستى نووسةر لةليَكةوتنةوةى ئةو قوربانييانة تا دةوروبةرى ساَلى ) -11
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هاوضـةرخ   بةو رووداوانةى كة لـة ميَـذووى توركيـاى    0998تا  0989سياسييةوة لةساآلنى 
 ناويان نابوو )تاوانى بكوذى نةناسراو(، تريؤركراون.

كـة تانسـؤ ضـيللةر جَلـةوى سـةرؤكايةتى حيزبـى )ريَطـاى راســت(ى         0991لـة سـاَلى   
ثالنيَك بة ريَككـةوتن   0996طرتةدةست و بووة سةرؤكى وةزيران، بؤ ئةوةى لة نيسانى ساَلى 

ذةنراأل ئةرتوةرول طوان دةستنيشان كرا بؤ ميت ئامادة بكات،  Mitلةطةأل دةزطاى هةواَلطرى 
( 08لةناوبردنى ئؤجاالن، ئةو ثالنة واى دةخواست ئؤجـاالن بةزيندوويـةتى يـان بـةمردوويى)    

بيهيَنريَتة ثيَش ضيللةر. لةبةر ئةمة ضيللةر بةهاوكارى )حمةمةد ئاةـار( بةرِيَوةبـةرى طشـتى    
ناوى )طروثى ضاالكيية هاوبةشـةكان(  ريَكخراويَكى ئةمنى نهيَنى بة  0990ئاسايش لةساَلى 

لةناو دةزطاى هةواَلطرى سةربازى سةر بة ئةجنومةنى وةزيـران ثيَكهيَنـا بـؤ دارِشـتنى ثالنـى      
كوشتنى عةبدوَل  ئؤجةالن بة ثشتبةسنت بة هةواَلطرييـةكانى ئيسـرائيل )مؤسـاد(. بـؤ ئـةم      

يَكردنى مةسةلةكة بة ريَطـةى  نيازة  ضيللةر جانتاى خؤى ثيَضايةوة بةرةو ئيسرائيل بؤ تاوتو
ثتةوكردنى ثيَوةندى وآلتةكةى لةطةأل ئيسرائيلدا. طرووثى ضاالكيية هاوبةشةكان لـة كـانوونى   

ثالنيَكى تؤكمةى دارِشت بؤ تريؤركردنى عةبدوَل  ئؤجاالن، بـةآلم دزةكردنـى    0990دووةمى 
اوثؤشـى ىلَ بكـرآ و لـة    زانيارى لة بارةى ثالنةكةوة بةرةو رؤذنامةكانى توركيـا، وايكـرد ض  

( بةرثرسى هيَزةكانى ئاسايش كة ثيَوةندييان هةبوو بة دزةثيَكردنى ئةم 06ئاكامى ئةمةشدا )
 (.09زانيارييانة لة كارةكانيان دةركران و ثالنةكة سةرى نةطرت )

ئةم هةوَلة نةزؤكة وايكرد ضيللةر متمانةى بة )طروثى ضاالكيية هاوبةشـةكان( نـةميَنآ.   
كة لة دواييـدا دةبيَتـة نويَنـةر     -اوكارى لةطةأل حمةمةد ئاةارى بةرِيَوةبةرى ئاسايشبؤية بة ه

ريَكخراويَكــى نهيَنــى تايبــةت،  -لةســةر ليســتى حيزبــى ريَطــاى راســت و وةزيــرى نــاوخؤ
بةسةرثةرشتى خؤى و سةرؤكايةتى حمةممةد ئاةار دامةزراند بةئاماجنى دارِشـتنى ثالنيَـك بـؤ    

 (.11لةناوبردنى ئؤجاالن)
 -( مليؤن دؤالر01نزيكةى ) -ضيللةر بؤ ئةم نيازة ثارةيةكى زؤرى لة دةرماَلة نهيَنييةكان

داية هةندآ كةسان و كؤمةَلةكانى مافيا و دةزطاى )مؤساد(ى ئيسرائيلى لة ثيَناو ضوونة ناو 
بةسةركةوتنى لةناوبردنى ئؤجـاالن ئةمـة  بـؤ بةرزكردنـةوةى      0990هةَلبذاردنةكانى ساَلى 

 يدى خؤى لةناو ئةو هةَلبذاردنةدا.رةس
ى تـوركى وايكـرد   Mitبةآلم دامةزراندنى قورقوماز طوكسال بةراويَذكارى دةزطاى ميـت  

ــةتى دواى    ــة تايب ــةطرووثى ضــاالكيية هاوبةشــةكان ب ــة بكــات ب ضــيللةر هةميســان متمان
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ووثةكـة  دامةزراندنى حمةمةد ئيمور بة بةرِيَوةبـةرى دةزطـاى قةآلضـؤكردنى تـريؤر لـة نـاو طر      
كةليَرةدا ئةركى ئامادةكردنى ثالنى )مارسيد (ى طرتة ئةستؤ بؤ كوشتنى ئؤجاالن، ئـةركى  
جآ بةجيَكردنى ئةم ثالنة  كةوتة ئةستؤى )مةمحوود ييلديرم( ناسراو بة )ييَشيل( كةيةكيَك 
بوو لة ئةندامة سةرةكييةكانى دةزطاى قةآلضؤكردنى تريؤر و بة طـةليَك لـةو كـردةوة تـريؤرة     

ياسييانة  تؤمةتبار بوو كة لة توركيا بة )تاوانةكانى بكوذى نةناسراو( ناويان دةبرد، ئةوة س
(ى ئامادةكرد بؤ ئةو C4( ظانى داخراوى ثرِ لةمادةى )Vanبوو ناوبراو ئؤتؤمبيليَكى جؤرى )

 مةبةستة، بةآلم ئؤجةالن بةشيَوةيةكى زؤر سةرسورِهيَنةر لةم تةقينةوةية رزطارى بوو.
دووةم بـؤ لـةناوبردنى ئؤجـاالن لـة سـةردةمى حكوومـةتى نةمجـةدين ئةربـةكان          هةوَلى

كـة بـة    -بةرِيَوةضوو. ئةربةكان لة ثا  دةستلةكاركيَشانةوةى حكوومةتةكةى مةسعود يةملاز
 -هؤى ئاأل و طؤرِكردنى تؤمةتى بـةكاربردنى دةسـةآلت بـؤ دةوَلةمةنـدبوونى نـارِةوا روويـدا      

ــؤ  مةســعوود يــةملازى ســةرؤكى )ح ــةكارهيَنانى ثيَطــةى ب ــة ب يزبــى نيشــتمانى دايــك(ى ب
دةوَلةمةندبوونى تورطؤت يةملازى برا مليؤنيَرةكةى تؤمـةتبار دةكـرد، لةكاتيَكـدا مةسـعوود     
يةملازيش )ضيللةر(ى بةوة تؤمةتبار دةكرد كة دةرماَلة نهيَنييةكانى دةوَلةتى بـةكاربردووة بـؤ   

ةخشانكردنى ئـةو دةرماآلنـة بـؤ ئـةو كـردةوة      دةوَلةمةندبوونى شةخسى خؤى و تةخشان و ث
نهيَنييانةى )مافيا(  تيادا بةشداربوون و كار طةيشتة ئةوةى هةريةكـةيان داوا بةرزبكاتـةوة   
بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان بؤ ليَكؤَلينةوة لةو مةسـةلة طةندةَلييـة وةك ريَكخؤشـكردنيَك بـؤ     

 طواستنةوةى بةرةو ثيَش دادطا.
ثيَشنيارى ئاطربةسـتى دووةمـى    0990ى مانطى حوزةيرانى ساَلى ئؤجاالن، لة دةستثيَك

راطةياند لة ثيَناو بةرقةراربوونى ئةمن و ئاسـايش لـةوآلت و ثةرةثيَـدانى ناوضـةى باشـوورى      
تا ثةرةبسةنآ و بطاتة ئـةو ئاسـتة    -كة هةروا بة دواكةوتوويى ماوةتةوة -رؤذهةآلتى توركيا

 (.11وا و باكوورى وآلت هةيانة)ثيَشكةوتووةى ناوضةكانى تر لة خؤرئا
ى 0بةآلم حكومةتى مةسعوود يةملاز كة خؤى لة ئاست ئاطربةست طيَل كردبوو، لـة رؤذى  

ى حـوزةيرانى  00دةستلةكاركيَشانةوةى خؤى ثيَشـكة  كـرد و لـة     0990حوزةيرانى ساَلى 
بـةكان تـا   كابينةى نوآ بة سةرؤكايةتى نةمجةدين ئةربةكان شويَنى طرتـةوة. وةىلَ ئةر  0990

 -بينة قاقاى نوقمى نيَو كيَشة نيَوخؤيى و ملمالنآ حيزبييةكان بوو بوو. لة ثاشان حيزبةكةى
داخرا و خؤيشى هةواَلةى دادطاى ئاسايشى دةوَلةت لـة دياربـةكر كـرا و     -حيزبى طةشةثيَدان
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براو لة دادطا بة ساَليَك حوكمى ئةربةكانى دا، بةآلم حوكمةكة جآ بةجآ نةكرا لةبةر ثريى ناو
 طرتييةوة و بةمة  نةضووة بةندخيانةوة. 1110دواييشدا ليَبوردنى طشتى لة ساَلى 

)تؤجنانةى ئوزكاى( دانةرى كتيَبى )ثيالن( تاكيد دةكات و دةَليَت: ،ثاذى دووةمى ضريؤكى 
كة هاوكـات بـوو لةطـةأل يـادةوةرى      0990ى تشرينى دووةمى ساَلى 7)مارسيد ( لةرؤذى 

تى كريَكارانى كوردستان، دةستيثيَكرد، بةآلم لةبةر ئةوةى ئؤجـاالن ئـةوكات   دامةزراندنى ثار
لةوآ نةبوو، بؤيـة ثيالنةكـة جـآ بـةجآ نـةكرا و ثـاذى دووةمـى ثرؤسَيسـى )مارسـيد (          

 (،.11لةريَكةوتى ئةو ميَذووةوة بؤ ساَليَك دواخرا)
ن لـةدوو اليةنـةوة:   خاَلى وةرضةرخان بوو لةخةباتى ثارتى كريَكارانى كوردسـتا  0998ساَلى 

يةكةميان ئةو طؤرِانكارييانةى لة سةركردايةتى هيَزة ضةكدارةكانى توركيا لة مانطى ئـابى ئـةو   
ساَلة ئةجنام دران، وايانكرد تاقمى سـةربازيية تونـدرِةوةكان سـةركردايةتى هيَـزة ضـةكدارةكانى      

سـة بـرِواى بـة ضارةسـةرى     توركيا بطرنة دةست، ئةوة بوو ذةنراأل حوسيَن قيورين كة تا دوا هةنا
سةربازى كيَشةى كورد هةبوو، بووة سوثا ساالرى توركيا. لة اليةكى ديكةشةوة ذةنـراأل ئـةتيال   

( ساَلى رابوردوو لة 01ئاتا  سةركردايةتى هيَزةكانى وشكانى وةرطرت، ئةم كةسة بة دريَذايى )
قى حةوتـةم بـوو كـة تـا     شةرِدا بوو دذى ثارتى كريَكارانى كوردستان ضونكة سـةركردةى فةيلـة  

. ذةنراأل )تةحسني ئةرسـني(يش بـووة سـةركردةى هيَزةكـانى     (11)ئيَستا  ئةو ئةركةى لةئةستؤية
ئامسانى، ئةمة يةكيَك بووة لةو ذةنراآلنةى بانطةشةى دةكرد بؤ ئةجنامدانى تازةطةرى لـة هيَـزى   

وود لة ئةزموونى ئيسرائيل  ئامسانى توركيا بة هاوكارى لةطةأل ئيسرائيل و ثيَى وابوو ثيَويستة س
وةربطرييَت بؤ قةآلضؤكردنى ضاالكييةكانى ثارتى كريَكارانى كوردستان لةسـةر ئاسـتى نـاوخؤ و    
نيَودةوَلةتيدا، سةرةرِاى زةروورةتى وةرطرتنى راى ئيسرائيل سـةبارةت بةضـؤنييةتى لـةناوبردنى    

 ناوةوةى وآلت.ئؤجاالن ريَبةرى بزوتنةوةكة و تيَكشكاندنى ئةو بزوتنةوةية لة
 

                                                           

 واتة تا كؤتايى ساآلنى نةوةت. -11
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 باسى دووةم

 ثيالنة نَيودةوَلةتييةكة: دةرهاوَيشتةكانى طرتنى
 ئؤجاالن و كاريطةرييان لةسةر كَيشةى كورد

 

عةبدوَل  ئؤجاالن برِيـاري دا باروبنـةى بثيَضـيَتةوة بـةرةو      0998ى تشرينى يةكةمى ساَلى 9لة 
لةطةأل ريَبـةرى رووسـى راسـتى تونـدرِؤ     لةرووسيا بةريَككةوتن  PKKرووسيا، دواى ئةوةى نويَنةرى 

(، طونـديَكى بضـووكى لـةدوورى    16)جريونؤفسكى( كةئؤجاالنى بانطهيَشـت كردبـوو بـؤ مؤسـكؤ)    
 .( كيلؤمةتر لةمؤسكؤوة بؤ كرِيبوو تاببيَتة بارةطاى حةوانةوةى ئؤجاالن111)

ــةرةوةكانى تــورك ســةب  ارةت ئؤجــاالن، دواى دةســتطريكردنى، لةئيفادةكةيــدا بــؤ ليَكؤَل
هةليَكى ميَذوويى بؤ ئيَمـة و   0991بةرووداوةكانى ئةو رؤذة تاكيد دةكات و دةَليَت: ،ساَلى 

تورك و كؤمارى توركيا ثيَكرِا رةخسـاند، ئـةوكات خواليَخؤشـبوو تورطـؤت ئـوزال بريؤكـةى       
توركى خستةبةر با  بـؤ ضارةسـةركردنى كيَشـةى كـورد بةشـيَوةيةكى       -فيدرياليزمى كورد

ئيَمة  يةكاليةنة بؤ يةكةمني جار ئاطربةسـتمان راطةيانـد بـؤ ئاسـانكردنى ئـةم       ئاشتييانة،
ئةركةى ئوزال، هيَزة ضةكدارةكانى توركيـا  )لةسـةر زارى سوثاسـاالرى ئـةو دةمـة ذةنـرال       

 0991ى نيسانى 7دؤةان طونش( نيازيان بةرامبةر بةكورد ئاشكرا كرد، ىلَ مردنى ئوزال لة 
ثساند بؤ ئةوةى هةمووان فرِآ بداتة نيَو بؤتةى شةرِيَكى كاولكار لـة  زجنريةى ئةم رووداوانةى 

ناوضةى باشوورى رؤذهةآلتى توركيا. بةآلم من لة بروسكةى ثرسة نامةكةمدا بـؤ خانـةوادةى   
ئوزال جةختم كردةوة كة: رووداوةكانى ئايندة بـؤ هـةموو جيهـان دةردةخـةن تـا ض رادةيـةك       

يَشةى كـورد راسـتطؤ و دووربـني بـووة، بؤيـة ئاطربةسـتى       خواليَخؤشبوو ئوزال بةرامبةر بةك
جـارِدا و داوام لةحكوومـةتى يؤنـان كـرد مـافى ثةنابـةرى        0998ى ئةيلووىل 0دووةمم لة 

سياسيم ثآ بدات، يان ريَطةم بدا لة وآلتةكةيدا بؤ ماوةيةكى دياريكراو نيشـتةجآ مب، بـةآلم   
يش ناضار بووم فرِؤكةيةك بةكرآ بطرم و لة بةرثرسانى يؤنان لةسةر ئةمة رازى نةبوون، جا من

 (.10رووبكةمة رووسيا،) 0998ى تشرينى يةكةمى 9
( و )مؤســاد(ى ئيســرائيلى كــة لــة ســاَلى CIAئاذانســى هةواَلطرييــةكانى ئــةمريكا )

(، دوو سةرضاةوةى سةرةكى بـوون  10(ةوة ضاوديَرى مجو جؤَلةكانى ئؤجاالنيان دةكرد)0980)
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شـويَنى خـؤى    0998ى تشـرينى يةكـةمى   9ن كرد: ئؤجاالن لـة رؤذى  كة بؤ توركيا تاكيديا
بةجآ هيَ وة. ليَرةدا رؤذنامـةى )ميللييـةت(ى تـوركى بـةرب و ئامـاذةى داوة بـةهاوكارى       
ــا      ــةكانى توركي ــةأل هةواَلطريي ــةمريكا لةط ــةكانى ئ ــرائيلى و هةواَلطريي ــاد(ى ئيس )مؤس

ن ريَبةرى ثارتى كريَكـارانى كوردسـتان   لةمةسةلةى: ،ضةسثاندنى  ضؤنيَتى دةرضوونى ئؤجاال
ثا  ريَككةوتنيان لةطةأل توركيا بؤ قةآلضؤكردنى تريؤر لـة ناوضـةكة، ئةمـة  ثرسـياريَكى     

 (،.17زؤرى هورووذان لةمةرِ ضاالكييةكانى )مؤساد( لة توركيا و رؤذهةآلتى ناوين)
لـةويَرِا ثيالنيَكــى   ليَرةشـةوة ثـارتى كريَكــارانى كوردسـتان )كــؤنطرةى حةوتـةم( ثيَـى وايــة     

نيَودةوَلــةتى لــةطؤردا بــوو بــة ئامــاجنى فرِانــدنى ئؤجــاالن و رادةســتكردنى بــةتوركيا. )تؤجنــاى 
ئؤزكاى(يش لة كتيَبةكةى كة بـة نـاوى )ثرؤسـة(وةية، تاكيـد لـةم هةقياةتـة دةكـات و دةَلَيـت:         

لـة   0999باتى سـاَلى  ى شو6،نويَنةرى ئاذانسى هةواَلطرييةكانى ئةمريكا سةر لة ئيَوارةى رؤذى 
( )شانطال ئاتاةؤسان(ى كرد و مةسةلةيةكى زؤر طرنطـى ثـآ   Mitئةنكةرة سةردانى بةرِيَوةبةرى )

رِاطةياند كاتيَك جةختى لةسةر ئةمة كردةوة كة: واشـنتؤن دةتوانـآ عةبـدوَل  ئؤجـاالن رادةسـتى      
دطايـةكى عاديالنـة بـؤ    ئةنكةرة بكاتةوة بةآلم بـةو مةرجـة نـةكوذرآ، بـةَلكو خبريَتـة بـةردةم دا      

ئةتاسؤةان ثا  ئةوةى ثرسى بـة هةرسـآ سـةرؤكايةتييةكان: سـةرؤك وةزيـران و       -دادطاييكردنى
و  CIAسةرؤكى كؤمـار و سوثاسـاالر لةمـةِر ئـةم بابةتـةوة كـرد، ئـةجنا هـةردووال )نويَنـةرى          

كة مـؤركرد، بـةو   ( ثرؤتؤكؤليَكى تايبةتيان لة نيَوان خؤيانـدا سـةبارةت بةكيَشـة   Mitبةرِيَوةبةرى 
 (،.18توركى هاوبة  ئةركى ثرؤسةكة بطريَتة ئةستؤ) -ثثَيةى تيميَك كارى ئةمريكايى

بةو جؤرة طةورةترين ثرؤسةى نهيَنى لة ثيالنيَكـى نيَودةوَلةتيـدا بـؤ بةدةسـتةوةدانى ريَبـةرى      
ك ذيـانى  ريَكخراويَكى خةباتى ضةكدارى بة دةوَلةتةكةى )واتة: بـةتوركيا( ئةجنامـدرا بـة مـةرجيَ    

ثاريَزراوبيَت، ئاماجنى ثيالنةكة : كؤتاييهيَنان بوو بة ثرؤسة سةربازييةكان لة باشوورى رؤذهةآلتى 
توركيا تا توركيا هةىل بؤ برِةخسيَت ئـةو رؤَلـة بطَيـرِآ كـة ئـةمريكا بـؤى دارشـتووة، ئـةويش:         

ةوة ، بـةَلكو ذمارةيـةك   دةورةدانى )واتة ئيكتيواكردنى( هةريةك لة ئيَران و عيَراقة.. نةك هةر ئ
( واى بؤضـوون: ،لةويَـدا ليَككاَليبوونيَـك هـةبووة لـة نيَـوان       19لة شرؤظةكارانى سياسـى تـورك)  

واشنتؤن و ئةوروثا و عةبدوَل  ئؤجـاالن بـؤ دؤزينـةوةى ريَطةضـارةى ئاشـتييانةى كيَشـةى كـورد        
وةك بةَلطةيةكى حاشا هةَلنـةطر  لةتوركيا،. شرؤظةكان، رووداوةكانى دواى ئةو ثيالنة نيَودةوَلةتيية 

دةهيَننةوة بؤ ريَككةوتنى ثيَشوةخت لة سةر وردةكارييةكانى دواى ثيالنةكة: جةختكردنى ئؤجـاالن  
لة ميانةى بةرطريكردنةكةى لةدادطاى ئيمرياىل لةسـةر ئامـادةبوونى بـؤ خزمـةتكردنى دةوَلـةتى      
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شـةى كـورد و جـارِدانى ئاطربةسـتى     توركيا بة دؤزينةوةى شيَوازطةىل زامنكراو بؤ ضارةسـةرى كيَ 
 ضوارةم بةشيَوةى يةكاليةنة و داواكردنى لة شةرِكةرانى ثارتةكةى توركيا بةجآ بهيََلن.

عةبدوَل  ئؤجاالن لةثيَش ليَكؤَلةرةوةكاندا دركاندى كة ئةو ،بووبوة ئامرازيَكى طـةورة و ضـةندين   
كة بة تةماى دامةزراندنى دةوَلـةتيَكى ئـازاد و   اليةنى نيَودةوَلةتى لة دذى توركيا سازيان دةكرد، ضون

سةربةخؤ بوو لةناوضةكةدا، لةبةر ئةمة لة هةموو ئةو ثرؤسيَسانةى لةناوضةكة بةرِيَوةضـوون كـةوتبووة   
 (.11دواى سؤز و عاتيفةكانى و طةليَك اليةنى نيَودةوَلةتى لةوةدا سوودمةند بوون)

مانةوييـةكانى حيزبةكةيـةوة بـة تيَـر و     ثا  ئةوةى ئؤجاالن لة بـارةى كؤمةكـة مـاددى و    
تةسةىل قسةى كرد، ئةجنا ،داواى بةخشينى لةدايكى ئـةو شـةهيدانة كـرد كـة لـة شـةرِةكةدا       

ــتنى )   ــةر كوش ــا لةبةرامب ــؤى ن ــياريَتى خ ــى بةبةرثرس ــتدا و دان ــان لةدةس ــةزار 11طياني ( ه
وَلةت لة ئةنكةرة لـة  هاونيشتمانى خةَلكى توركيا لةشةرِدا،. بؤية دادطاى دووةمى ئاسايشى دة

حوكمى لةسيَدارةدانى بـؤ دةركـرد. بـةآلم دادطـاى مـافى       0999ى حوزةيرانى ساَلى 19رؤذى 
مرؤظى ئةوروثى كؤبووةوة و برِيارى دةركرد بة زةروورةتى هةَلثةساردنى لةسيَدارةدانى ئؤجاالن بؤ 

رانى ئؤجاالنيـان لةسـةر   كاتيَكى تر،، ئةمة لة دواى ئةوةى دادطاى ناوبراو ثرؤتستؤكانى ثـاريَزة 
(،. ليَرةشدا بوَلةند ئةجةويد ريَبـةرى هاوثـةميانى سيَكوضـكةى    10ئةو حوكمة بةهةند وةرطرت)

( تاكيدى لةسةر رازيبوونى حكوومةتةكةى كرد لةسـةر برِيـارى دادطـاى مـافى     11دةسةآلتدار)
ئؤجـاالن لةسـةر    مرؤظى ئةوروثى وةك ضاوةرِوانييةك بؤ دةرةجنامةكانى رةخنـةكانى ثـاريَزةرانى  

 حوكمةكة،.
رةتيكـردةوة توركيـا    0999ى نؤظامبـةرى سـاَلى   00ئةطةرضى، ئةجنومةنى ئةوروثى لة 

لةيةكيَتى ئةوروثا وةربطريَت، ضونكة مافى مرؤظى ثيَشيَل كردووة و ئةطةر بةراستى دةيـةوآ  
دةخةنة سـةر  بيَتة ريزى يةكيَتى ئةوروثاوة ثيَويستة لةسةرى هةموو ئةو ياسايانةى كؤتبةندى 

ــةكانى        ــوةرة دميوكراتيي ــيَنيَتةوة و ثيَ ــات و هةَلوةش ــةموار بك ــريورِا ه ــزر و ب ــازادى ه ئ
(، بةآلم مةسعوود يـةملاز جيَطـرى سـةرؤك وةزيـران و     11)كؤبنهاطن(يش جآ بةجآ بكات،)

سةرؤكى )حيزبى نيشـتمانى دايـك(ى هاوثـةميان لةطـةأل هـةردوو حيزبـى: ضـةثى دميـوكراتى         
ةجةويدى سةرؤك وةزيران و بزوتنةوةى نةذاد ثةرسـت بةسـةرؤكايةتى دةوَلـةت    بةريَبةرايةتى ئ

باةضةىل، بةتوندى وةآلمى برِيارةكةى ئةجنومةنى ئةوروثاى دايةوة و طوتى: ،ديـارة يـةكيَتى   
ئةوروثاى مةسيكى نايةويَت وآلتيَكى موسَلمان لةئةنـداميَتى خـؤى وةربطريَـت، جـا ئةطـةر      

(، سـةرؤك بوَلةنـد   16يية، ئةوة توركيا  ئاتاجى بةئةوروثا نيية)ئةوروثا ئاتاجى بةتوركيا ن
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ئةجةويديش ليَدوانيَكى لةسةر برِيارةكةى يةكيَتى ئةوروثا راطةياند و طوتى: ،واديارة ئةوروثا 
هةميسان دةيةويَت ثةميانى سيظةر لةدذى توركيا جآ بةجآ بكـات بـة نيـازى دابةشـكردنى،     

 (،.10بريؤكةية رادةوةستني) وةىلَ ئيَمة تا هةتا لة دذى ئةم
ى يـةدةكى  1/1كـة   -بةآلم جةختكردنى مسؤييل بيَرطةر لةسةر طرنطى رؤذهـةآلتى نـاوين  

نةك تةنها بةالى وياليةتة يـةكطرتووةكانى ئـةمريكاوة، بـةَلكو بـةالى      -نةوتى جيهانى ليَية
ى طؤرِانكـارى و  دؤست و هاوثةميانةكانيشى لةجيهاندا نةخوازة رؤذهةآلتى ناوين دةبيَتة ناوضة

هــةر وآلتيَكــيش لةوآلتــةكانى ثيَوةنــدى بةبةرذةوةندييةكامنانــةوة هةيــة، بؤيــة نــةوةى تــازة 
ضاوةرِوانى ثيَكهـاتنى روانينـى نـويَى خؤيـةتى بةرامبـةر بـةذيان و خواسـتة سياسـييةكان،         

 (.10لةبةرئةمة ثيَويستة زةمينةى طوجناو فةراهةم بيَت بؤ ئةجنامدانى ضاكسازى ثيَويست)
هةر لةم بارةيةشةوة )ستيظن كالفن( لةوتاريَكيـدا بةناونيشـانى )بـةرةو سـرتاتيذييةتيَكى     

 -ئةوروثى هاوبة  بؤ رؤذهـةآلتى نـاوين(، دةَليَـت: سـرتاتيذييةتى ئةمـةريكى      -ئةمةريكى
ئةوروثى هاوبة  لةناوضةى رؤذهةآلتى ناوين ثيَويستى بةتوركيا  هةية، لةم رووةوة طةرةكـة  

مريكا و ئةوروثا ضرِ بكريَنةوة بةئاماجنى هةذماردنى توركيـا وةك هاوبةشـيَكى   هةوَلةكانى ئة
سرتاتيذى و دةكرآ لةبرِيارةكةى يؤنان كةتايبةتة بةالبردنى ثرؤتستؤى لةسـةر بةئةنـدامبوونى   
توركيا لةيةكيَتى ئةوروثى، سوود وةربطرييَت بؤ ضاككردنى ثيَوةندييةكانى لةطةأل توركيا كةلة 

 (.17(ةوة تيَكضوون)0997سومبورط( لةكانوونى يةكةمى ساَلى ))لوتكةى لوك
لةروانطةى ئةم طرينطييةوة و ئارةزووى ئةمريكا لة ضارةسةركردنى كيَشةكانى رؤذهةآلتى 
ناوين لةبةر رؤشنايى بةرذةوةندييةكانى خؤى و دؤست و هاوثةميانـةكانى، واشـنتؤن طوشـارى    

، بـةوةرطرتنى توركيـا   08/00/0998ياريَـك لـة   خستةسةر يةكيَتى ئةوروثا بؤ دةركردنى برِ
لةيةكيَتى ئةوروثا بةمةرجيَك كيَشةكانى لةطةأل يؤنان ضارةسةر بكات. و دان بنيَت بةثيَناسةى 
نةتةوةيى كورد و ثيَوةرة دميوكراتييةكانى )كؤبنهاطن(يش ثيَرِةو بكـات بـؤ جـآ بـةجيَكردنى     

 (.18ت،)ضاكسازيية ئيدارى و سياسى و دةستوورييةكان لةوآل
ضارةسةركردنى كيَشةى كورد لة توركيا تةوةرى ئةم وةرطرتنة بوو )واتة وةرطرتنى توركيـا  
لة ئةجنومةنى ئةوروثى= وةرطيَرِ( كةوةكو كت و ثرِييةك بوو بةالى توركةكانةوة، بةآلم جةنطيز 
جاندار شرؤظةكارى سياسـى لةرؤذنامـةى )طـونش(ى بـةرب و و ثسـثؤرى كاروبـارى كـورد و        

اتطيَرِى تورك لةناو بةرةى رزطارخيوازى ميللى فةَلةسـتينى، ئـةم كـت و ثرِييـة لةشـرؤظة      خةب
سياسييةكةى لةمةرِ ضارةسةرى ئاشتييانةى كيَشةى كورد لةتوركيا بةم وتانةى دةرِةويَنيَتةوة، 
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كاتيَك دةَليَت: ،رؤذئاوا كةسرتاتيذييةتى خؤى بؤ بةديهيَنانى سةقامطريى لةسةدةى بيسـت و  
ني لةناوضةكة بةهةنـد وةرطرتـووة، ثَيـى وايـة كَيشـةى كـورد لـةتوركيا يةكيَكـة لـة          يةكةم

ئةولةويياتةكانى ئةو سرتاتيذييةتة، ضونكة ئةم كيَشـةية هاوبةنـدة بـة دةسـتةبةركردنى ئـةو      
سةقامطرييية لـة اليـةك و لـة اليـةكى تريشـةوة بـؤ ئـةوةى توركيـا ببَيتـة وَيسـتطةيةكى           

انةكردنى نةوت و ةازى ئاسياى ناوةراست و رؤذهةآلتى ناوين بـةرةو  نيَودةوَلةتى طةورة بؤ رةو
جيهان، بؤية ثيَويستة توركيا ترسى نةبيَت سةبارةت بةجآ بةجيَكردنى ثةميانى سيظةر لة دذى 

 (.19لة اليةن رؤذئاوا و دان بنيَت بة ثيَناسةى نةتةوةيى كورد،)
ردنةكـةى لـة دوورطـةى ئـيمرياىل     بةآلم، ئةو مةسةلةيةى كةئؤجاالن لـة ميانـةى دادطاييك  

خستييةروو، كة: ،ئةو دكاريَت كيَشةى كورد لة ضوارضيَوةى يةكيَتى خاكى توركيـا لـة مـاوةى    
سآ مانطـدا ضارةسـةر بكـات، ئةطـةر دادطـا مـافى ذيـانى دايـآ داوا لةطـةرِيالكانى بكـات           

ندين ثرسـيارى  ضةكةكانيان فرِآ بدةن و رووبكةنة ناو ريَكخراويَكـى سياسـى رةوا،، ئةمـة ضـة    
لةمةرِ كةسايةتى ئؤجاالن و تةليسمى طرتنةكـةى و راسـتطؤيى لـة ثاكانةكانيـدا، هورووذانـد.      
بةمنوونة حمةمةد بةرةكات لةو ليَكؤَلينةوة رؤذنامةوانييةى بؤ طؤظارى )الوطن العربي( نووسيبووى 

: ،ئؤجـاالن، بةديـدى   دةثرسيَت: ئايا ئؤجاالن ثاَلةوانـة.. يـان بـةكريَطرياو؟! لةوةآلمـدا دةَليَـت     
عةرةب و موسَلمانةكان ثاَلةوانيَك بوو، بووة قوربانى ثيالنيَكى ثيس و بؤطـةن، بؤيـة بـةزةييان    
ثيَدا هات و هاوسؤزييان لةتةكدا دةربرِى وةك بةشيَك لةهاوسؤزييان لةطةأل كيَشةى طـةىل كـورد   

ا، ضـونكة ئـةم كةَلـة ثيـاوة     بةطشتى، بةآلم ئةوةى دواتر روويدا، هةموو هيوا و ئاواتيَكى وةباد
لةحاَليَكدا لةثشتى شيشة ئاسنينةكانةوة لةرووى دةروونى و مانةوييةوة بةرووخاوى راوةستابوو، 
داواى روحم و بةزةيى ثيَهاتنـةوةى لـة دادوةرانـى دةخواسـت و حاشـاى لـةو تؤمةتانـة دةكـرد         

خـؤى كـرد.. و ثـةردةى     ( هةزار كـة  لـةثياوةكانى  6خرابوونة ثاَلى و ثاكانةى لةسةر ثرت لة )
لةسةر هةموو ثيَوةنديية خاويَن و طوماناوييةكانى بةو دةوَلةتانـةوة كةيارمـةتييان دا يـان بـةو     
ريَكخراوانةوة كةثشتيوانييان ليَكرد، هـةَلماَلى. ئؤجـاالن ئيـدى داواى بـةزةيى لـةدادوةرةكانى      

ياوةكانى لةمةبةدوا ريَطايـةكى  دةكرد و دانى بةهةَلةكانى دةنا و بةَليَنى ئةوةى دةدا كةخؤى و ث
راست بطرنةبةر.. ئةم ثياوة بةشيَوةيةكى دارووخاو بةدياركةوت و لةضةند ضركةساتيَكدا رِما.. و 

 (.61هاكا تةنها بةريَطرياويَكة، نةثاَلةوانة و نة شايستةية ةةمى بؤ خبؤن،)
كى كةللـةرِةق و  بة  بةحاَلآ نووسةرى كوردى عيَراقيش رةشيد ئاكرةيى، ئؤجـاالنى بـةمرؤظيَ  

لووتبةرز و خؤبةزلزان بةسةر كورد ناوبرد، كاتيَك تاكيدى كرد لةسـةر ثيَـداطرتنى ئؤجـاالن لةسـةر     
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ئةوةى وا لةريَبةرايةتييةكةى بكات طةورةتر بيَت لةكيَشةكانى طةلةكـةى، ليَـرةدا ريَبـةرى كـوردى     
زانني و لةخؤباييبوونى ليَوةبيَـت  توركيا بةشيَوةيةك مامةَلةى لةطةأل كوردى عيَراق كرد بؤنى خؤبةزل

بةهؤى ئةو سةرسةختيية بةردةوامةى كةلةطـةأل رةوتـى رؤذطـاردا زيـاتر ثـةرةى سـةند و بـةهؤى        
كةَلةكةبوونى هةَلة و ثيَشيَلكارييةكانى بةرامبةر بةمافة رةواكـانى طـةىل كـورد و دانـانى حـةز و      

 (.60طةىل كوردةوة..،)خواستة شةخسييةكانى خؤى لةسةرووى بةرذةوةنديية باآلكانى 
لةكاتيَكيشدا، دةبينني زؤربةى شرؤظةوانيية سياسيية بابةتييةكانى وةك: جةنطيز ضاندار و 
مةتني تؤكةر و شاهني ئالباى و حةسةن جةمال و كونطور مةنكى، داوايان دةكرد بؤ زةروورةتى 

شـةى ئؤجـاالن و   دانثيَنانى توركيا بةثيَناسةى نةتـةوةيى كـورد بـةجياوازيكردن لـةنيَوان كيَ    
و  -كةبةتريؤر و ئةجنامدانى تاوانةكانى كوشتنى كورد و تورك ثيَكـرِا تؤمـةتبارن   -حيزبةكةى

لةنيَوان كيَشةى ئةو هاوآلتيية كوردانةى كةداواى مافى هاونيشتمانييةتى و مومارةسةكردنى 
نـةذاد   زمان و كلتوورةكةيان وةك ئةوانيرت دةكـةن، كةضـى شـرؤظةكارة سياسـيية راسـرتِةو و     

ثةرستةكانى تورك عةبدوَل  ئؤجاالنيان بة: )رابةرى ديَوةجامة( و )سةركردةى تريؤر و تاوان( و 
)هاورِيَى ذن( و )ئةو ديكتاتؤرةى فةرمان دةدا و فةرمانى بةجيَية( لةقةَلةمدا، بةَلكو )كةمال 

د( ثيَـى  ئةم حيزبةى دامةزران 0970بؤركاى( سةرؤكى حيزبى سوشياليستى توركى )لةساَلى 
واية: ئؤجاالن هزريَكى سياسى روون نيية لةبارةى حيزبةكةى و ئاييندةى كارى سياسى كورد، 

( ساأل لةتةمةنى كيَشةى كوردى بةفريِؤدا، يةكةم بـةبرِوابوونى بةماركسـيزم و دووةم   11بؤية )
 بةطواستنةوةى بةرةو مةشاعييةتى كوفر و بانطةشةكردنى بـؤ كؤمـارى دميـوكراتى فيـدراَلى.    
لــةدواى طرتنةكةشــى بــووة كابرايــةكى كــةماليزمى و شانازيشــى ثيَــوة دةكــا و بطــرة داوا 
لةشةرِظانانى خؤى و هةموو كورديش دةكات ضاوى ليَبكةن بؤ خزمةتكردنى رذيَمى توركيـاى  
ستةمكار كةلةميَذةوة دةستى بةخويَنى كورد سوورة و خواست و ئاواتةكانى ئةم طةلةى ورد و 

(. لةاليــةكى تــرةوة، شــةرةفةدين ئاَلضــى، ريَبــةرى ئــةو فراكســيؤنة 61ثيَشــيَل كــردووة،)
بةتؤمــةتى ثرِوثاطةنــدةكردن بــؤ كــورد و  0999ى شــوباتى ســاَلى 10دميوكراتييــةى كةلــة 

اليةنطرى بزوتنةوةى جوداخوازى داخرا، ثيَى وايـة: ،عةبـدوَل  ئؤجـاالن بةتـةواوى خـؤى دا      
ا وادةَلـيَن طوايـة كيَشـةى كـورد بةتـةواوبوونى      بةدةست ويستى ئةو جةلالدانةيـةوة كةئيَسـت  

ئؤجاالن وةكؤتايي هات، لةكاتيَكدا حاشاكردن لةبوونى نةتةوةيى كـورد، كيَشـةكة ضارةسـةر    
ناكات، بةَلكو زياتر هةَليدةطريسيَنآ و لةوانةية ببيَتة هؤى سـةرهةَلدانى بزوتنـةوة طـةليَكى    

ةندى توركيش بيَت، بؤيـة ئيَمـة جـةختمان    ديكة  كة نة لة بةرذةوةندى كورد و نة لة بةرذةو



 606 

كردةوة سةر زةروورةتى خةباتى سياسى بؤ سةندنةوةى مافى كورد لةبرى خـةباتى ضـةكدارى،   
ضونكة زؤردارى ئؤجاالن بةرامبةر بةحيزبةكةى و بةكورديش بووة هؤى سةرهةَلدانى حيزبوَل ى 

يَكدا نووسةرى بةرةطـةز كـوردى   توركى و ئةو تاوانانةى كةبةالى هةموانةوة ناسراون،. لةكات
ــانى    ــى وايــة: ،خؤبةدةســتةوةدانى ئؤجــاالن عــةيب و عاريَكــة زي ــزار ئــاطرى ثيَ توركيــا ن
بةريَبةرايةتى كورد طةياند. ضونكة ئةو كةسةى قوربانى بة كاروان لـة دواى كـاروان طـةجنانى    

وةك لـة يةكـةمني   كوردى داوة، باشرت واية بؤى قوربانى بةخؤى بدات لةثيَناو كيَشةكةيدا، نـة 
ئةزمووندا ضؤك دابدات و برِووخيَت، نـةخوازة ئؤجـاالن و حيزبةكـةى ئةوانـةيان بـة ناثـاكى       
تؤمةتبار دةكردن كةبةريَطاى ئاشتييانة داواى مافى كورديان بكردبايـة و حيزبةكةشـى هـيض    

ييانـةى  دوودَلييةكى نةدةكرد لةكوشتنى يان ليَدانى يان ريسواكردنى ئةو كؤمةأل و حيزبة كورد
كة بـةبآ خوَينرِشـنت و توونـد و تيـذى تيَدةكؤشـان لـة ثَينـاو ضارةسـةرى ديبلؤماسـييانةى          

 (.61كيَشةكة،)
( بؤ ئـةوةى خـؤى   66)فةهد السرحان(يش، ئةطةر دةثرسيَت: ئؤجاالن.. ئايا تريؤريستة؟)

ةوةيـةكى  وةآلمى ئةم ثرسيارةى بةنةرآ بداتةوة و بَليَت: ئةو )واتة: ئؤجـاالن( ريَبـةرى بزووتن  
(: 60رزطارخيوازى نةتةوةيية، ئةوا نووسةرى بةرةطةز عةرةب )توركى احلمـد(يش ثيَـى وايـة)   

ئؤجاالن لةريَبةرايةتى ثارتى كريَكارانى كوردستانةوة بوو بة سونبوىل خةباتى طةىل كورد لـة  
سـة  دذى ستةم و زؤردارى و بووة هيَماى خةبات و تيَكؤشان لةثيَناوى شادبوونى كـورد بةثيَنا 

ــةوةك    ــةباتطيَرِة ن ــاالن خ ــة ئؤج ــةو برِوايةداي ــةريش ل ــةيان،. )رةزا الرى( نووس نةتةوةييةك
ــانى ثيالنيَكــى    ــووة قورب ــةن دوذمنةكانييــةوة، ب ــى لةالي ــةو بةتةســليم كردن تريؤريســت، ئ

 (.60نيَودةوَلةتى)
عةبدوَل  ئؤجاالن، لةميانةى وتةكانيدا لةثيَشـى دادطـا، راى طشـتى توركيـاى لـةبارةى      

(، بةشى يةكةم: ثيَى واية: ،ناوبراو كةسـايةتييةكى  67ةسايةتييةكةيةوة كرد بةدوو بةشةوة)ك
رارِا و ترساوة، لةميانةى داواى بةخشـينى لـةكارة تريؤريسـتييةكانى و داواى ذيـان لـةثيَناو      
خزمةتكردنى كؤمار و دةوَلةتى توركيا، ئاماجنى رزطاركردنى خؤيـةتى لـةمردن، لةكاتيَكـدا    

ةميش: ثيَى وايـة ئؤجـاالن لةدادطاييكردنةكةيـدا سـةملاندى ريَبـةريَكى سياسـيية       بةشى دوو
دةيةوآ بةشيَوةيةكى ذيرانة و بةثيَى ضةند تاكتيكيَك كة ضةندةها ثرسيار دةربـارةى رةهةنـدة   
ناوضةيى و نيَودةوَلةتييةكانةوة دةهورووذيَنن، داكـؤكى لةئايديؤلؤذييـةتى ثـارتى كريَكـارانى     

،. ليَرةشةوة، )فيكرةت بيال( بةرِيَوةبةرى نووسينى رؤذنامـةى )ميللييـةت(   كوردستان بكات
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لةئةنكةرة، ثيَى واية: لةويَدا، ئؤجاالن دوو كةسايةتى هةية، هةردووكيان لةدادطاى ئاسايشـى  
دووةمى دةوَلةت لةئيمرياَلى دادطايى دةكريَن، يةكةميان: ئةو عةبدوَل  ئؤجاالنة تريؤريسـتةى  

خؤى دةردةبرِآ بؤ جآ بةجيَكردنى هـةر فـةرمانيَك داواى ليَبكـةن بةرامبـةر     كةئامادةسازى 
رزطاركردنى ملى لةثةتى سيَدارة. دووةميشيان: ئةو عةبدوَل  ئؤجةالنةى كةلةميانةى ثةيامة 
ئايديؤلؤذييةكــةى داوييــةتى بةســةرؤكى دادطــا دةيــةويَت جــةخت بكاتةســةر كةســايةتيية  

ارتى كريَكارانى كوردستان كة تيَدةكؤشيَت بؤ وةدةستهيَنانى سياسييةكةى بةسيفةتى ريَبةرى ث
ــورد    ــةتورك و ك ــةكطرتووةى ك ــة ي ــارة دميوكراتيي ــةو كؤم ــةريَطاى ئ ــوكراتى ب ــةكيَتى دمي ي
لةثةرلةمانيَكى نوآ وةك ئةجنومةنيَكى دامةزريَنةر و دةستووريَكى تازة بؤ كؤمارى توركيـاى  

 (.68دميوكراتى، بةشدارى بكةن)
طةر ضاويَك خبشيَنني بةوةآلمةكانى ئؤجاالن لةسةر ثرسيارةكانى سةرؤكى دادطـا  سةرةتا، ئة

لةميانةى دادطاييكردنةكةيدا، بؤمان ساك دةبيَتةوة بؤضوونةكانى )فيكرةت بيال( بةرِيَوةبـةرى  
نووسينى رؤذنامةى )ميللييةت( تـا ضـةند راسـتة. ضـونكة ئؤجـاالن لةيةكـةمني دانيشـتنى        

تى جـةخت لةسـةر ئـةوة بكـات كةئـةو رَيبـةريَكى سياسـيية نـةك         دادطاييكردنةكةيدا ويس
تريؤريستى، ئةمة  بةوةى كةدانى نـا بةبةرثرسـياريَتى بةرامبـةر هـةموو ئـةو كردةوانـةى       
ئةجنامى داوة، جطة لةوة  دانى ثيَدانا رةنطـة ثـرت لـةوة  كةئـةوان دةَلـيَن كـردةوةى جـآ        

ئؤجاالن ب وى كردةوة كةزؤربةى ريَبـةرانى  بةجيَكردبآ. لةدووهةمني رؤذى دانيشتنةكانيشدا، 
توركيا، وةك: تورطؤت ئوزال و مةسعوود يةملاز و نةمجةدين ئةربةكان هةوَلياندا وةك ريَبةريَكى 
سياسى و بةهؤى كةسانيرتةوة ثيَوةندى ثيَوة بكةن لةثيَناو ئاطربةست و ضارةسةركردنى كيَشةى 

ارآ ئـةو ريَبةرانـة و سـةرةرِاى ضـةندين لـةو      كورد بةشيَوةيةكى ئاشتييانة، ئةطينا ضـؤن دكـ  
سياسةمتةدار و رؤذنامةنووسانةى ضاويان ثيَكةوتووة، قسة لةطةأل تريؤريستيَكدا بكةن؟! ئةمةو 
لةسيَهةمني رؤذى دادطاييكردنةكةشيدا، ئؤجاالن هةوَليدا جةخت بكاتةوة سةر سيفةتة سياسى 

دا بةريَطةى يارمةتى و كؤمـةكى مـاددى و   و رابةرايةتييةكةى لة ثارتى كريَكارانى كوردستان
لؤجســتى و مةشــاثيَكردنى شــةرِكةرانى لةاليــةن زؤربــةى وآلتــانى ئةوروثييــةوة، ســةرةرِاى 
ثيَوةنديكردنى ذمارةيةك لةثياوانى سياسى خؤرئاوا ثيَوةى بؤ راويَـذكردن لةطةَليـدا دةربـارةى    

 كيَشة نيَدةوَلةتيية جياجياكان.
ةى باسى كردن لةبارةى يارمةتيدانى لةاليـةن وآلتـانى خؤرئـاواوة    ئؤجاالن بةو زانيارييان 

ويستى ئـةو كيَشـة زانراوانـةى لةمـةرِ ئـةم مةسـةلةيةوة كةثيَشـرت رؤذنامـةكانى جيهـان ب ويـان           
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ورياكردنـةوةى ئـةو دةوَلةتانـة بـة      -كردبوونةوة، روون بكاتةوة. ئةمة  لةثيَناو دوو ئامـانج: يةكـةم  
ة طفت و بةَليَنيان بؤ ثاراسنت و رزطاركردنى ئةطينا هةموو كارتةكانيان ئاشـكرا  زةروورةتى ثابةندبوون ب

دةكات، ئةمة لةاليةك و لةاليةكى تريشةوة ثةياميَكى ناديارة بؤ وياليةتة يةكطرتووةكانى ئـةمريكا:  
بـةزةروورةتى كـاركردن بـةوةى ثـيَش طرتنةكـةى       -كة ئؤجاالن تاوةكو نهؤ نةيويسـتووة نـاوى بيَنـآ   

يرؤبى و دانةوةى بةئةستةمووأل، لةسةرى ريَككةوتن. ليَرةشـةوة بؤضـوونيَك بـة الى زؤربـةى ئـةو      لةنا
توركانةى كة بايةخيان بة كيَشةى كورد داوة، هةية جةخت لةسةر ئةوة دةكـات: كةهـةموو وتـةكانى    

ئاماجنطـةليَكى   ئؤجاالن لةو دادطاية ثالنرِيَذى و ليَتويَذينةوةيان بؤ كراوة بؤ وةدةستهيَنانى مةبةسـت و 
 (.69دوور لةسةر هةردوو ئاستى ناوضةيى و نيَودةوَلةتى)
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 باسى سَيهةم

 ضارةسةر: كؤمارَيكى توركيايى دميوكراتى فيدراَلى
 

رةنطة ئةوة كاريَكى بةسوودبيَت كيَشةى طةىل كورد خبريَتة بـةر بـا  و طفتوطـؤوة، ئـةو     
نيية، ئةطةرضى ذمارةى دانيشـتوانى   طةلةى كةتاوةكو ئيَستا قةوارةيةكى سةربةخؤى سياسى

خاكةكةى لةزؤريَك لةذمارةى دانيشتوانى دةوَلةتـة سـةربةخؤكانى جيهـان زؤرتـر و خـاوةنى      
ميَذوو و ثيَناسةى نةتةوةيى و كلتوور و نةريت و زمان و خاكى خؤيةتى كةوا ثيَويست دةكات 

ؤى تايبةت بةخؤى لةسـةر  لةرووى تيؤرى و واقيعةوة مافى ئةوةى هةبيَت دةوَلةتيَكى سةربةخ
 زيَد و نيشتمانةكةى بؤ فةراهةم بيَت.

لةطةأل ئةوةى طةىل كورد دةيان شؤرِشى لةدذى داطريكةران و ضةوسيَنةرةكانى بةرثاكردووة 
بؤ داكؤكيكردن لةخاكى نيشتمانةكةى و بؤ وةدةستهيَنانى ئةو ثيَناسة نةتةوةييةى داطريكةران 

يان ليَكردووة دواى ئةوةى كيَشةكةى بووة طةمةيةك بةدةست و كؤمةَلطةى نيَودةوَلةتيش حاشا
ئةو دةوَلةتة بضووك و طةورانةوة بؤ ئةوةى لةريَطةى ناكؤكييةكانى ريَبةران و ريَكخراوةكانيـان  
وةكو كارتيَكى ساز  يان طوشار جاريَك بةنواندنى ثشتيوانى بـؤ كيَشـةكة و جـاريَكيش بـؤ     

و ثالن و وارو وردةكانيان لةناوضـةكة و لـةجيهان بـةكارى     دةستبةردان ليَى بةثيَى بةرذةوةندى
بَينن، ئةوا طةىل كورد هةميشـة بؤتـة قوربـانى ئـةو سياسـةتة قؤناةبةنـدى و سـرتاتيذيية        

 زاَلبووانةى سةر ناوضةكة و جيهان
بةآلم كيَشةى كورد ئةمرِؤ تةنها طوزارشـت لةمـةحاَلبوونى دامةزرانـدنى دةوَلـةتى كـوردى      

طوزارشت لةو ذيانة ثرِ ئيَش و كارةساتاويية  دةكات كـةكورد بةسـةرى دةبـات     ناكات، بةَلكو
لةساى ئةو دةوَلةتانةى خاك و دانيشتوانةكةيان دوو جاران دابة  كرد: جاريَكيان لة سـةروبةندى  

ئةو دةمـةى كوردةكـان بـوون بـةدوو      0006شةرِ و ملمالنيَى سةفةوى و عومسانييةكان لةساَلى 
ن لةئيَران بوونة هاوثةميانى شيعة سةفةوييةكان و بةشيَكيشيان كة لة وياليةتـة  بةشةوة، بةشيَكيا

عومسانييةكان نيشتةجآ بوون ثشتطريى دةوَلةتى عومسانى سوننةيان كرد. هةرضـى دابةشـكردنى   
دووةميش بـوو، ئـةوا لـةدواى شـةرِى جيهـانى يةكةمـةوة روويـدا ئـةو كاتـةى كـة دةوَلةتـة            

 امةزران و كوردةكانى دةوَلةتى عومسانيش دووبارة دابة  كران.نةتةوةييةكان لةناوضةكة د
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خراثرتين هةَلسوكةوتيش ئةوةية: كورد لة اليةن كاربةدةسـتانى توركـةوة دةيبيـنن، ئـةم     
كاربةدةستانة هةربةوة نةوةستان هةموو شيَوازيَكى سةركوتكردن و زؤردارى لـة دذى كـوردى   

ر حاشا دةكةن طةليَك لةتوركيا بوونى هةبيَت بة ناوى ئةم وآلتة بةكاربيَنن، بةَلكو لةوة  زيات
كوردةوة، ياخود ثيَناسةيةك هةبيَت بة ناوى نةتةوةى كوردةوة، بطرة بة شيَوةيةكى بةردةوام و 
ريَك و ثيَكيش هةوأل دةدةن بؤ سرِينةوةى هةموو ئاسةواريَكى ميَذوويى طةىل كورد و كلتـوور  

وةها لة ناو بؤتةى دةوَلةتى توركيا و كؤمةَلطةى توركيـدا  و تايبةمتةندييةكةيان بة شيَوةيةكى 
بتويَنةوة. سوثاى توركيا  بؤ جآ بةجيَكردنى ئةم سياسةتةى كةوا ماك و ناوةرِؤكى لةاليـةن  
)كةماأل ئةتاتؤرك( دامةزريَنةرى دةوَلةتى توركياوة دارِيَذرا، رؤَلى سةرةكى دةطيَرِيَت، ضـونكة  

دةوَلةتى توركيا و بةرثرسى يةكةم لة زامنكردنى يةكيَتييةكـةى   ئةم سوثاية خؤى بة ثاريَزةرى
 (.01و ثاراستنى ئةو يةكيَتيية دةزانيَت)

ويَرِاى ئةوةى كة زؤربةى شرؤظةكارانى جيهان هؤى سةرنةكةوتنى ئـةو بزوتنـةوة كوردييـة    
لةكةيان، شؤرِشطيَرِييانةى كة تيَكؤشاون لة ثيَناو رزطارى و بةدةستهيَنانى مافى نةتةوةيى طة

دةطيَرِنةوة بؤ ملمالنآ نيَوخؤييةكانيان لةاليةك و هةروا بؤ زؤرى دوذمنانى كورد و كوردستان 
لةاليةكى ترةوة، ئةوا مرينشينة كوردييةكان لة سـةدةى شـانزدةهةمةوة لةشـةرِ و ملمالنيَـدا     

دا، يـان  بوون بة بآ ئةوة هيض كاميَكيان بة تةنيا بتوانآ دةستبطرآ بةسةر كوردستانى طةورة
بة هةموويانةوة بتوانن قةوارةيةكى سةربةخؤ ثيَكبهيَنن، بـة شـيَوةيةك وايليَهـات ملمالنـآ     

 -كلتـوورى يـان ضـةثرِةوى    -مةدةنى يان عةشايةرى -ئايينى يان الديَيى -نيَوخؤيى خيََلةكى
نةتةوةيى ياخود رةوتى كالسيكى و رةوتى ميللـى بـووة خةسـَلةتى ميَـذووى كـورد، ضـونكة       

ايةتيية خةباتطيَرِييةكانى كورد خاوةنى ئةو هزرة ريَكخستنة سياسيية نةبوونة بـرِواى  سةركرد
بة دميوكراتييةتى ناوخؤيى و ديالؤط و كراوةيى دميوكراتى هةبيَت لةسـةر ئاسـتى ثيَوةندييـة    
دةرةكييةكان،  ضونكة ئةو سةركردايةتييانة هةموو شتيَكيان بؤ ضةسثاندنى دةسةآلتى خـودى  

 بةتةنطةوة هاتنى بةرذةوةندى و كاريطةرى خؤيان بةكاربردووة. خؤيان و بؤ
عةبدوَل  ئؤجاالن ريَكخـراوى ثـارتى كريَكـارانى     0978ى تشرينى دووةمى ساَلى 17لة 

(يش ضووة خةباتى ضةكدارييةوة لـة دذى  0986ى ئابى ساَلى )00كوردستانى دامةزراند و لة 
لةناوضـةى باشـوورى    مـاريَكى كـوردى مـاويزم   هيَزةكانى توركيا لـة ثيَنـاو دامةزرانـدنى كؤ   

 (.00رؤذهةآلتى توركيا)
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هةرضةندة ئةم ريَكخراوة لة باشوورى رؤذهةآلتى توركيا سةركةوتن لـة دواى سـةركةوتنى   
ناوضـةى )ئـاطرى( بـة ناوضـةيةكى رزطـاركراو       0980بةدةستهيَنا، تاوةكو توانى لـة سـاَلى   

ركيا هةموو قورساييةكيان خستةسةر ناوضةكةوة بـؤ  رِابطةيةنيَت، وةىلَ هيَزة ضةكدارةكانى تو
قةآلضؤكردنى ئةم ريَكخراوة، بة شيَوةيةكى وةها توانييان لة شويَنيَكى شـاخاوى تةنطةبـةر و   
سةخت لة نزيك ضياى جوودى ئابَلووقةى بدةن، بةآلم ريَكخراوةكـة لـة اليةكـةوة ثةيوةندييـة     

يَزكردبوو، لةاليـةكى تريشـةوة توانيبـووى    دةرةكييةكانى لةطةأل زؤربةى وآلتانى جيهـان بـةه  
بؤ ضةسـثاندنى سـةروةرى رةهـاى     -هةموو ئةو بزوتنةوة كورديية ضة  و راستانة لةناوضةكة

لةناو ببات، بؤية كاريَكى ئةستةم بوو بة الى هيَزةكانى توركياوة بتوانن ئةم ريَكخراوة  -خؤى
ئةَلمانيا  لة رووى ماددى و مانـةوى و  لةناو ببةن، بة تايبةتى دةوَلةتانى دراوسآ و يؤنان و 

 لؤجستييةوة يارمةتييان دةدا.
هةَلويَستى ئؤجاالن لة دواى رووداوى فرِاندنةكةى و دةرةجنامةكانى تـةك ئـةم رووداوة، هـةمان    
 ثرسيارى هورووذاند: ئايا طةىل كورد شايستةى دامةزراندنى دةوَلةتيَكى نةتةوةيى هةية بؤ خؤى؟!

دارى كورد دكتؤر مةمحوود عومسان، وةآلمى ئـةم ثرسـيارة بـةم شـيَوةية     نووسةر و سياسةمتة
دةداتةوة: كورد خؤيان نةتةوةيةكى سةربةخؤن وةكو نةتـةوةى عـةرةب. ضارةسـةرى بنـةرِةتى و     
تةواوكاريش بةديدى من، ئةوةية: دان بنريَت بة مافى ضارةى خؤنووسينى كـورد و دامةزرانـدنى   

ةىل كورد بةخؤى نةتةوةيةكى ثيَكهيَناوة، وةك هةر نةتةوةيةكى قةوارةى سةربةخؤيان،  ضونكة ط
تر تايبةمتةندييةكانى خؤى هةية و ئةويش وةك طةىل عـةرةب بةثيَضـةوانةى ويسـت و ئـريادةى     
رؤَلةكانى دابةشكراوة، جاريَكيان لةسةدةى شانزدةهةم لةنيَوان هةردوو ئيمثراتؤرييةتى عومسـانى  

ى جيهـانى يةكـةم لـةنيَوان ئـةو دةوَلةتانـةى تيايانـدا دةذى،       و فارسى و ثاشانيش لةدواى شةرِ
دابةشكراوة. كورد لةمافة رةواكانيان بيَبةشن و وةكو هاوآلتى ثلة دوو هةَلسـوكةوتيان لةطةَلـدا   
دةكرآ و هةر كاتَيـك داواى ئـةم مافانـةيان بكـةن تةنانـةت لةضوارضـيَوةى ئـةو دةوَلةتانـة          

 (.01ا سةروةر نيية، هيَز لةدذيان بةكار دةبةن)كةدميوكراتى و حوكمى ياسايان تي
بةآلم تورطؤت ئوزال بؤ رؤذنامةنوو  )حةسةن بولور( جةختى لةسـةر ئةمـة كـردةوة كـة     

كوردى بؤ يةكـةمني جـار لةميَـذوودا     -،ئةو )واتة: ئوزال( خؤى بريؤكةى فيدرياليزمى توركى
مةبةسـتى   -ية خرايـة بـةربا   نةخستؤتة بةربا ، بةَلكو لةاليةن ئـةوانيرتةوة ئـةو مةسـةلة   

( و اليةنطرانى بريؤكـةى دامةزرانـدنى كؤمـارى دووةمـة     PKKعةبدوَل  ئؤجاالن سةرؤكى )
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، منيش ثيَم طوت: ئةطةر بريؤكةيةكى نويَيـان لـةبارةى فيدراَلييـةوة هةيـة، دةبـا      -لةتوركيا
 (.01بيخةنة بةر با ،)

يـوا و هوميدانـةى ثةيوةسـت    هةموو ئةو ه 7/6/0991كةضى، مردنى كتوثرِى ئوزال لة 
بوون بة بةضارةسةرى ئاشتييانةى كَيشـةى كـورد، تـوورِ هةَلدايـة نـاو دةريـاى مةِرمـةرِةوة،        
ئةطةرضى ئؤجاالن يةكاليةنة ئاطربةستى جارِدابوو بؤ رةخساندنى هةل لةثيَش ئوزال و ئةوانةى 

 برِوايان بةبريؤكةى فيدراليزمى هةية بؤ باسكردنى.
لةضاو كيَشةى كورد، ساَلى طؤرِانكاريية هـزرى و سـرتاتيذييةكان    0991 ليَرةشةوة، ساَلى

مامؤستاى ئابوورى لةزانكؤى ئةنكـةرة و ئةنـدامى    -بوو. ئةوسا، هةَلبذاردنى تانسؤ ضيللةر
بةسةرؤكى ئةو حيزبة لـةثا  هةَلبـذاردنى )سـليَمان     -دةستةى كارطيَرِى حيزبى ريَطاى راست

ــزة  دميرييــل(ى ســةرؤكى ثيَشــووى بة ســةرؤكى كؤمــار لــةدواى مردنــى ئــوزال، وايكــرد هيَ
ضةكدارةكانى توركيا زياتر كاريطةرييان هةبيَت بةسةر كاروبارى طشـتى لـةتوركيا لـةئاكامى    
ثةيوةندى ثتةوى نيَوان هةرسآ سةرؤك: )سليَمان دميرييل( سةرؤكى كؤمار و )ضيللةر(ى سةرؤك 

هؤى وةشاندنى ضـةند طـورزيَكى كوشـندة     وةزيران و )دؤةان طونش(ى سوثاساالر. ئةمة بووة
لةدذى هَيزةكـانى ثـارتى كريَكـارانى كوردسـتان لةاليـةك، لةاليـةكى ديكةشـةوة بريؤكـةى         

( نويَنـةرى كـوردى   00(ى كـوردى خرايـة روو كـة )   DEPداخستنى ثارتى دميوكراتى ئازاد )
اوكـارى و  لةسةر ناوضةى باشوورى رؤذهةآلتى توركيـاى لةثةرلـةمان هـةبوو، ،بةتؤمـةتى ه    

يارمةتيــدانى ثــارتى كريَكــارانى كوردســتانى قةدةةــةكراو،. لةهــةمان كــات ئــةو ثرســة  
دةستيثيَكرد كةناويان ليَنا )ثرسى ئةنكةرة(، ئةويش، ئةوةبوو كاتيَك )ضـيللةر( بانطهيَشـتى   
هةردوو رابةرى كوردى عيَراق: مةسعوود بارزانى سـةرؤكى )ثـارتى دميـوكراتى كوردسـتان( و     

ةبانى سةرؤكى )يةكيَتى نيشتمانى كوردستان( كرد بؤ مةسةلةى ئاشتةوايى نيَوانيان جةالل تاَل
ــدان بــؤ ســةفةر بــةرِيَى ئامسانييــةوة   و دانــى ثاســةثؤرتى ديبلؤماســى ثيَيــان و ريَطــةى ثيَ
لةفرِؤكةخانــةى دياربــةكرى توركيــاوة، لةطةَليانيشــدا ريَككــةوت بــؤ بةطذداضــوونى ثــارتى  

 (.06كريَكارانى كوردستان،)
هةر لةو سـةروبةندة ، ضـيللةر هةوَليـدا ضـةند ريَككةوتننامةيـةكى سـةربازى لةطـةأل        
ئيســرائيل ببةســتآ ،و داواى ئةزموونــة هةواَلطرييةكــةى بكــات بــةئاماجنى قةآلضــؤكردنى 
ــةرةبى و      ــانى ع ــةردوو جيه ــةتوركيا و ه ــتان ل ــارانى كوردس ــارتى كريَك ــاالكييةكانى ث ض

ة تريؤركردنة سياسييانة رووياندا كةثيَيان دةطوت )كوشتنى (. ثاشان ئةو زجنري00ئيسالمى،)
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نةناسراو( و رووبةرِووى ثياوانى كارى كورد بوونةوة لةميانةياندا تياضوون. هةر لةو رؤذطـارةى  
ضيللةريشدا نيَوبذيوانان داواى هيَزة ضـةكدارةكانى توركيايـان لةمـةرِ بةرقـةراربوونى ئاشـتى      

 PKKوركيايــان طةيانــدة عةبــدوَل  ئؤجــاالن ســةرؤكى لةناوضــةى باشــوورى رؤذهــةآلتى ت
كةئةميشيان دريَذةى دابوو بةثابةندبوونى بةئاطربةست لةثيَناو سةركةوتنى ثرؤسةى ئاشـتى و  
راشيطةياند كةئةو وازى لةداواى خؤى بؤ سةربةخؤيى و دامةزراندنى كؤمارى كوردى هيَناوة، 

(، 00لة ثةرلـةمانى توركيـا بضـيَتة كـؤرِى وتوويَـذةوة،)     بةَلكو ثيَشى واية بةريَطةى نويَنةرانى كورد 
ئةمة  وايكرد دةسةآلتدارانى تورك نويَنةرةكانى ثارتى دميوكراتى ئـازادى كـورد بةخيانـةتى طـةورة     
تؤمةتبار بكةن و حةسانةتى ثةرلةمانييان ىلَ وةربطرنةوة بةبةندكردنيان و دانيان بةدادطا و سـةثاندنى  

( سـاأل. لةبةرامبـةر ئـةم    00سـاأل بـؤ )   0ةريةكةيان بؤ ماوةى نيَـوان لـة   حوكمى بةندكردن بةسةر ه
كارةدا، عةبدوَل  ئؤجاالن ثةياميَكى بـةرزكردةوة بـؤ ئةجنومـةنى ئـةوروثى و كـؤنطرةى ئاسـايش و       
هاوكارى ئةوروثى و نةتةوة يةكطرتوةكان و هةروا بؤ هةريةك لةوياليةتة يـةكطرتووةكانى ئـةمريكا و   

ادا داوايكرد ، سنووريَك بةرامبـةر ثيَشـيَلكارييةكانى مـافى مـرؤظ لـةتوركيا دابنـيَن       بةريتانيا و تي
بةطرتنى نويَنةرة هةَلبـذيَردراوة كوردةكـان و رةوانـةكردنيان بـؤ ثيَشـى دادطـا و جةختيشـى كـردةوة         

وةك ئـةو   -كةهةردوو طةىل تورك و كورد دةكـرآ لةضوارضـيَوةى دةوَلـةتيَكى يـةكطرتووى فيدراَليـدا     
 (.07ثيَكةوة بذين،) -ستمةى لةئةمريكا يان سويسرا يان ئةسثانيادا بةرِيَوةدةضآسي

هــةر لــةو ماوةيــة، كؤمــةَليَك لةثســثؤر و مامؤســتايان لــةزانكؤكانى توركيــا، لــةثيَش  
هةمووشيانةوة ثؤفيسؤر دكتـؤر حمةمـةد ئاَلتـان مامؤسـتاى زانسـتة سياسـييةكان لـةزانكؤى        

م(ى خسـتة بـةربا ، كـةواتا: ،ضاوخشـاندنةوة بـةهزرةكانى      ئةنكةرة، بريؤكةى )كؤمـارى دووة 
كةماليزم بؤ ئةوةى لةطةأل لؤذيكى سـةردةمدا بطـوجنيَن و هـةم ببنـة ضـرايةك بؤمـان لـةذيانى        
نويَماندا دوور لةقةدةةة سياسييةكان و هـةم بةدةسـثيَكيش بـةرةو تيَكـةَلبوون بـةو يةكيَتييـة       

 (.08بضيَتة ريزييةوة،) ئةوروثييةى كةتوركيا لةزووةوة هةوَلدةدات
ئةم بريؤكةيةى دكتؤر ئاَلتان دةنطدانةوةيةكى طةورةى هـةبوو لـةناو روونـاكبريان و ميـدياكاران و     
ثياوانى كار و ذمارةيةك لةسياسةمتةدارانى تورك، لةم اليةنةوة)قورقؤرت ئوزال(ى برا ناوةجنى سةرؤكى 

يَشووى توركيـا بةليَـدوانيَك رايطةيانـد كـة:     كؤضكردوو تورطؤت ئوزال و يةكيَك لةوةزيرانى ناوخؤى ث
،ئةو ثيَى واية كاتى ئةوة هاتووة ضاو خبشيَنريَت بةزؤريَك لةثرنسيثةكانى ذيـانى سياسـى و هزرميانـدا    
بةوةرطرتنى ثرنسيثة دميوكراتييةكان بؤ ئةوةى لةطةأل رةوتى سيستمى نيَودةوَلةتى هاوضـةرخ بطـوجنيَن   

تويَى ئةو بؤضوونة بكةين كـةئؤجاالن بـؤ ضارةسـةركردنى ئاشـتييانةى     و ئةوة كاريَكى خرا  نيية تاو
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خستوويةتيية بةربا  و ريَطرى دةكات لةخويَنرِشـنت و مـاأل و    (16)كيَشةى باشوورى رؤذهةآلتى توركيا
 (.09سامانيَكى زؤريش دةطيَرِيَتةوة و ئةمن و ئاسايشيش فةراهةم دةكات،)

ارديَر و كؤَلةطةى دووةمى كار لةدواى هةردوو مجكـة  جطة لةوة  )ساقيب سابانضى(ى ثياوى ملي
ــةتوركيا    ــةبارةى كيَشــةى كــورد ل ثيشةســازى و ئابوورييةكــةى )قــؤ (ى تــوركى، ثــةرتووكيَكى ل
ب وكردةوة، تيادا بانطةشةى كرد بؤ دانوستان و طفتوطؤ لةطةأل ئةو كةسايةتيية كوردة ناسراوانةى كـة  

كوردستان نني، بـة ئامـاجنى دامةزرانـدنى دةوَلـةتيَكى فيـدراَلى      بة ثيَناسة سةر بة ثارتى كريَكارانى 
 لةضةشنى ئةو سيستمة فيدرياليزمةى لة ئةسثانيا هةية.

يشدا )جةم بؤينةر( سةرؤكى يةكيَتى ثياوانى كارى تورك )توسـياد( و  0996ى ئابى ساَلى 06لة 
ةزرانـدو دواى ئـةوة بـة    كةسيَك لةثيشةسـازيكارة ناسـراوةكان، )بزوتنـةوةى دميـوكراتى نـوآ(ى دام     

مةبةستى ثرؤثاطةندةكردن بؤ بزوتنةوة تازةكـةى بـةر لـةوةى بيكـات بـةحيزبيَكى سياسـى، خـؤى و        
خيَزانةكةى بة ئؤتؤمؤبيليَكى ثاسى سةر بة كؤمثانياكةى طةشتيَكى بة هةموو وآلتى ئةنادؤَلدا كرد و 

ةو هةَلبذاردنة طشـتييانةى لةسـاَلى   ئةوة مايةى كت و ثرِييةك بوو بة الى راى طشتى توركياوة ثيَش ئ
بةرِيَوةضوو، بةم ليَدوانةى تاكيد بكاتة سةر ئـةوةى كـة: ،دةوَلـةتيَك وةك توركيـا لـة طشـت        0990

( ساَلى رةبةق بؤمبى داباراندبيَتة سةر خاكةكـةى خؤيـدا. دةبـآ ئـةوة      01جيهاندا نيية بة دريَذى )
رِشطيَرِييانة نيية، بةَلكو ئةمة شيَوازيَكة بؤ طيَرِانـةوةى  بزانني كةدانثيَنامنان بة مافى كورد كاريَكى شؤ

ئةو مافةى لةم طةلةمان دزى كاتيَك كؤمارةكةمان دامةزراند، نةخوازة كةماليزمى مـرد و تيَثـةرِى،   
ــة    ــة توركيــا ثيَويســتمان ب ــؤ ســةر لــة نــوآ ضــاككردنةوةى بارودؤخــةكان ل بؤيــة ئيمــرِؤ ئيَمــة ب

 (.01،))ثريؤسرتويكا(يةكى توركى هةية
بةآلم، ئةو ئـةكادمييزان و روونـاكبري و ميـدياكار و سياسـةتوانانةى هاوسـؤزييان هـةبوو لةطـةأل        
كيَشةى كورد باجيَكى طرانيان لـةئازادى خؤيـان  بـةطرتن و دةربـةدةرى و بيَكـارى دايـةوة ئـةوةبوو        

ــوكراتى      ــارى دمي ــارتى ك ــيللةر( )ث ــؤ ض ــةى )تانس ــةتى   DEPحكوومةتةك ــة تؤم ــت ب ( داخس
رييكردنى حيزبةكة لةناو ئةجنومةنى نيشتمانى طـةورةى توركيـا )ثةرلـةمان( لـة كردةوةكـانى      ،ثشتط

ثارتى كريَكارانى كوردستان، دواى ئةوةى )لةيال زانا( نويَنةرى دياربةكر لة سةر ليستى حيزبى نـاوبراو  
ثيَضـةوانةى  ثيَى داطرت لة سةر سويَندخواردنة ياساييةكةى لة ثةرلةمان بة زمانى كوردى كة ئـةويش  

                                                           

كيَشةى باشوورى رؤذهةآلتى توركيا، ئةم دةستةواذةية بةرةمسى لةتوركيا بؤ كيَشةى طةىل كورد لةم  -16
 .)وةرطيَرِ(وآلتة بةكاردةبريَت
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زمـان و   -دوانـةيى  -، وةك هةوَليَكى بؤ ب وكردنةوةى دواليزمى0981دةستوورى توركياية بؤ ساَلى 
جيابوونةوة لة توركيا، سةرةِرِاى ئامادةبوونيان )واتة: نويَنةرة كوردةكـان( لـةكؤنطرةى ثـاريس سـاَلى     

(. دواى 00ى كيَشـةى كـورد)  كةتايبةت بوو بة باسكردنى ريَطةضارةى طوجناو بؤ ضارةسةركردن 0991
و حةسـانةتى ثةرلـةمانيش لةنويَنـةرة     DEPئةوة  برِياردرا بة داخستنى حيزبى كـارى دميـوكراتى   

كوردةكان سةندرايةوة بؤ ئةوة دادطاى ئاسايشى دةوَلةتى نيمضة سةربازى دادطاييان بكات و ئةوة بـوو  
سـاَلةوة بـؤ    0ياجيا بؤ هةريةكةيان لة حوكمى بةندكردنى بؤ ماوةى ج 0990دادطاى ناوبراو لة ساَلى 

 ساأل دةركرد. 00
لةبةرامبةر ئةو هةموو رووداوة دراماتيكى و سياسةتة سرتاتيذييانةى دةوَلةت ثيـادةى كـردن بـؤ    
حاشاكردن لة بوونى نةتةوةيى كورد لة توركيا، ثـارتى كريَكـارانى كوردسـتانيش كؤمـةَليَك بـؤمبى      

يَك لة ثيَشمةرطة طيانلةسةردةستةكانى لة ضةند شاريَكى طـةورةى  ئادةمى خؤى كةبريتى بوو لةكؤمةَل
توركيا ب وكردةوة. ئـةو ثيَشـمةرطانة خؤيـان لـة نـاو بنكـةكانى ثـؤليس و شـويَنطةىل خرِبوونـةوة          
سةربازييةكان لـة ويَسـتطةكانى شـةمةندةفةر و طواسـتنةوةى رِيَبوارةكـان تةقانـدةوة. ئـةم كـارة          

لةناوةنـدة سـةربازى و سياسـييةكانى توركيـا و ئـةو ريَكخراوانـة        فةرتةنةيةكى سياسـى طـةورةى   
كةهاوسؤزييان لةطةأل كيَشةى كورد هةية، نايةوة. دةبينني لةكاتيَكدا )ثاريَزطارى حوكمى عـورفى( لـة   
باشوورى رؤذهةآلتى توركيا رآ و شويَنى ئةمنى توندى طرتةبةر لـة شـار و شارؤضـكة و طونـدةكان و     

( ئـةو ثاريَزطايانـةى حـوكمى    8واستنةوةى شت و مةك و خواردةمةنى بؤ هةر )هاتوضؤى خةَلكى و ط
عورفى دةيانطريَتةوة، كةئةوانيش: )دياربةكر و موو  و توجنلى و عةزيز و بامتان و شةرناخ و بينطـؤل  
و هةكارى( بوون، قةدةةـةكرد، كةضـى ريَكخـراوة دميوكراتييـةكان و ريَكخراوةكـانى مـافى مرؤظـى        

كارة تريؤريستييانةيان شةرمةزاركرد كة بؤمبـة ئادةمييـة كوردييـةكان جـآ بـةجيَيان       ئةوروثى، ئةو
دةكةن و ذمارةيةكى زؤر قوربانى لة خةَلكى سيظيليان ىلَ دةكةويَتةوة و داوايانكرد سنووريَك بـؤ ئـةم   
كارةساتة مرؤيية دابنرآ و لة هةمان كاتيش داوايـان لـة حكوومـةتى توركيـا كـرد ريَطةضـارةيةكى       

 (.01اشتيانةى دميوكراتى بؤ دؤزى كورد لة توركيا بدؤزيَتةوة،)ئ
(يش بةسةرؤكايةتى )كةمال بؤركاى(ى خـةنيمى  PSKبةشى بةحاَلى )ثارتى سؤشياليستى كورد 

طةورةى ئؤجاالن، ئةوا ضونكة بؤركـاى بـؤ وةدةسـتهيَنانى مـافى سياسـى و كلتـوورى طـةىل كـورد         
كـات، ئؤجـاالن شـةرِيَكى كويَرانـةى لـةدذى بـةرثاكرد       لةتوركيا، بانطةشة بـؤ خـةباتى سياسـى دة   

بةشيَوةيةك ناوبراو ضارى نةما ئةوة نةبيَت بـةرةو ئـةَلمانيا كـؤض بكـات و لـةويَوة درَيـذة بةخـةباتى        
ئاشتييانةى خؤى بدات بةم بةياننامةيةى كةتيادا جةخت دةكاتة سةر ئةوةى كـة: ،تـاقمى سـةربازى    
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كورد لةم وآلتة بةبزووتنةوةيـةكى تريؤريسـتى ويَنـا دةكـات و لـة       دةسةآلتدار لةتوركيا كيَشةى طةىل
ميانةى شةرِيَكى ثيس و بؤطةناويدا كردةوةكانى ثارتى كريَكـارانى كوردسـتان دةكاتـة ثاسـاويَك بـؤ      
جيَبةجيَكردنى ثالنة دارِيَذراوةكانى لةضؤَلكردنى هةزاران طوندى كـورد لةدانيشـتوانيان و راطويَسـتنى    

لة زيَد و شويَنى دانيشتنى خؤيـان لـة كوردسـتان بـةرةو ناوضـةكانى تـر بـةئاماجنى         مليؤنةها كورد
تيَكدانى هاوسةنطى لة نيَوان هةردوو طةىل تورك و كورد لةاليـةك و بـؤ زاَلبـوونى دةسـةآلتى هيَـزة      
كؤنةثةرست و شؤفينيست و عةسكةرتاريةتةكان بة سةر هيَزة دميوكراتى و سؤشياليسـتى هـةوادارانى   

 -يةوة لة كؤمةَلطةى توركى لة اليةكى ترةوة. ئةمة  بؤتة هؤى الوازبوونى ئـةو هيَزانـةى كـة   ئاشتي
بانطةشـة بـؤ دؤزينـةوةى ضارةسـةرى ئاشـتييانةى دؤزى كـورد دةكـةن و بؤتـة هـؤى           -وةكو ئيَمـة 

ريَطةدانيش بؤ هةَلكشانى ئةو هيَزة سياسييانةى توندوتيذييان كردؤتة ئامرازيَـك بـؤ ضارةسـةركردنى    
سـاأل لةمةوبـةرى بـةكردةوة     00. ئةم ريَكخراوة لةدواى دةسـثيَكى  PKKيَشةكة، وةك ريَكخراوى ك

ضةكدارييةكانى، دوور و نزيك ئاشناى ئةو هةآلنةى بوون كة دةرهةق بـةخودى طـةىل كـورد ئـةجنامى     
روو لـة   -ض زوو بيَت يان درةنـط  -داون. ليَرةشةوة، ئيَمة ثيَمان واية بزوتنةوةى طةىل كورد لة توركيا

طرتنةبةرى ضارةسةرى ئاشتييانةى سياسى دةكـات و رذيَمـى عةسـكةرتارييةتى تـوركيش دةبـآ لـة       
دواييدا ملكةضى ويست و ئريادةى جةماوةرى طةل بيَت و دةست لةضارةسـةرى سـةربازيي هـةَلبطريَت    

ى بةربكـةويَت و  كة كاريَكى وايكردووة ئابوورى توركيا دابرِووخيَت و كاروانى دميوكراتى لة وآلت زةبـر 
طةندةَلى و توندوتيذى و باندةكانى مافيا و بازرطانانى ماددة سرِكةرةكان ب وببنـةوة و توركيـا  لـةو    
كؤمةَلطة شارستانييةتة دوور بكةويَتةوة كـةليَى دةخوازيَـت كيَشـةى كـورد بةريَطـةى دميـوكراتى و       

 (.01جيَى نابيَتةوة،) ئاشتييةوة ضارةسةر بكات.. ئةطينا توركيا لةناو ئةو كؤمةَلطةية
 جا، ئايا ضوارضيَوةى ئةم ريَطةضارة دميوكراتيية ئاشتيانةى كيَشةى كورد لة توركيا ضيية؟!

(ى كـوردى،  HADEPنووح ئاتة ، نووسةرى بةرةطةز كوردى سةر بةحيزبى دميوكراتى ميللـى ) 
وورى( و )مـافى  جةخت لةمة دةكات كة: ،دةستةواذةطةىل )واقيعى كورد( و )هاونيشتمانيَتى دةسـت 

ــوةرة     ــوكراتى( و )ثيَ ــارى دمي ــزم( و )كؤم ــةى ن ــاآل و ثيَناس ــةى ب ــان بةثيَناس ــوورى( و )دانثيَن كلت
دميوكراتييةكانى كؤبنهاطن(، ناشآ ببنة ضارةسةرييةكى دميوكراتييانـة و تةندروسـتى كيَشـةى طـةىل     

ثةيوةسـتة بةهـةموو ئـةو    كورد. ضونكة ئةو ضارةسةريية تةنها ثةيوةست نيية بةمافى تاكةوة، بةَلكو 
مافة كؤمةآليةتييانةى كة نةتةوة يةكطرتووةكان دانى ثيَدا ناون، ئةمة لةاليةك، لةاليـةكى تريشـةوة:   
ئةو دةستةواذانة نيـوةى هةقياةتـة ناتـةواوة كوردييةكـة ثيَكـديَنن، ضـونكة هةقياةتـة كوردييةكـة         

ىل كـورد، ئـةو مافـةى كـة هـةموو      بةتةواوى جةخت دةكاتة سةر دانثيَنان بةمافى ضارة نووسني طـة 
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طةالنى جيهان ثيَوةى شادن لة )باسك(ةوة بطرة تـا )كاتـاالن( و )طلـيض( و )فـالؤن( و )فالمـان( و..      
هتد. كةوا بوو لةبةرضى ئةم مافة بؤ كةمايةتى تورك لة )قوبر ( و ئةلبانةكان لة )كؤسؤظا( و هـةروا  

 (.06م بؤ كورد ثاوان و قةدةةة بيَت؟!،)بؤ فةَلةستينييةكان و باسكةكانيش رةوا بيَت، بةآل
بووة سةرؤك وةزيرانى توركيا، لةسةر بةرزترين ئاست  0991ليَرةشةوة، كة تانسؤ ضيللةر لة ساَلى 

ثيَوةنديية سياسييةكانى خؤى دةستثيَكرد ،بؤ ئةوةى ئؤتؤنؤمييةك لة شيَوةى ئةوةى )باسك( هةيانـة  
هيَزة ضةكدارةكانى توركيا و ثيَداطرتنيان لةسةر ضارةسةرى  (، بةآلم طوشارى00بةكوردى توركيا بدات،)

 لةم مةسةلةية ثاشطةز بيَتةوة. 0996سةربازى دؤزى كورد لةتوركيا، وايانكرد )ضيللةر( لةساَلى 
لةثا  هةَلوةشاندنةوةى ثارتى كـارى دميـوكراتى و زينـدانيكردنى ثةرلـةمانتارةكانى، كوردةكـان      

ى كانوونى يةكـةمى  16( دامةزراند و لة HADEPى دميوكراتى ميللى حيزبيَكى تريان بةناوى )حيزب
لةذيَر دروةى: ،دانى فراوانرتين مافى كارطيَرِى و ئابوورى بةئيدارة ناوضةييةكان لـةثيَناو   0990ساَلى 

%(ى 0.0زامنكردنى نامةركةزى ئيدارى، ضووة ناو ثرؤسيَسة هةَلبذاردنة طشتييةكانةوة و تيـادا بـة )  
 سةركةوت.دةنطةكان 

( بؤ زامنكردنـى نويَنـةرانى لـة ثةرلـةمان نـةيتوانى لةسـنوورى       HADEPهةرضةندة )
( 6( شارةوانى بةدةست بيَنآ، لةنيَوياندا )18%( دةرباز بيَت، بةآلم توانى سةرؤكايةتى )01)

( 6وياليةتى طةورة لةباشوورى رؤذهةآلتى توركيا بوو كة زؤرينةى دانيشتوانيان كوردن، ئةو )
ةتة  بريتى بوو لة: دياربةكر، موو ، توجنلى، بامتان. هـةروةها سـةرؤكايةتى زؤربـةى    ويالي

شارةوانييةكانى شارؤضكة كوردنشينةكانى: عةزيز )ئازيو( و )سـعرد( و )شـريناك( و )ئـادى    
 يامان( و )هةكارى(يشى دةستةبةركرد. 

ئـةم حيزبـة بـؤ بـةردةم      وةىلَ، دادوةرى طشتى كؤمارى )ووراأل ساوا ( داواى لة دذى بةرثرسانى
دادطاى ئاسايشـى دةوَلـةت بـةرزكردةوة بـة نيـازى داخسـتنى بـةبيانووى ثشـتطرييكردنى لـةثارتى          

لـةناو   PKKكريَكارانى كوردستان و تةرخانكردنى توانا ئيدارييةكانى بـؤ دامةزرانـدنى شـةرِكةرانى    
سـوثاى توركيـا لـة اليـةن     شارةوانييةكانى خؤى، سةرةرِاى دامةزراندنى ئـةو سـةربازييانةى كـة لـة     

حكوومةتةوة دةركراون. بةآلم دادطا برِيارى بيَتاوانى بؤ بةرثرسانى حيزبةكة دةركـرد، ضـونكة نـاوبراو    
 بةَلطةى تةواوى سةمليَندراوى بةدةستةوة نةبوو.

ئةو دةمةى نةمجةدين ئةربةكان رابةرى )حيزبى طةشةثيَدان(ى خاوةن رةوتى ئيسـالمى هاوثـةميانى   
 0990ى حــوزةيرانى ســاَلى 00زبــى ريَطــاى راســت بةســةرؤكايةتى خــاتوو ضــيللةر لــة لةطــةأل حي

(ةمينى لة توركيا طرتة دةست، رؤذنامةنووسيَكى بيـانى ثرسـياريَكى   06سةرؤكايةتيى حكوومةتى )
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ئاراستةكرد لةبارةى ديد و بؤضوونى بةرامبةر بةكيَشةى كورد و ضـؤنيةتى ضارةسـةركردنى، ئةربـةكان    
تى: كورد ضةندةها ساَلة لـةتوركيا رووبـةرِووى مامةَلةيـةكى خـرا  بوونةتـةوة، ئةمـة       لةوةآلمدا طو

وايكردووة كيَشةكةيان ئاَلؤزتر بيَت، نةخوازة دواى ئةوةى ضاكسازى لةناوضةى رؤذهـةآلت و باشـوورى   
 رؤذهةآلتى توركيا ثشتطوآ خرا، بةَلكو قسةكردنيشيان بةزمانى خؤيان ىلَ قةدةةة كرا بـة شـيَوةيةك  
قسةكردن بة كوردى بة ياخيبوون دانرا، ئةمـة  كارةسـاتيَكى طـةورةى خوَلاانـد لـةو ناوضـة ثـان و        
بةرينة. وةىلَ ئيَمة بة ضاويَكى ئيسالمييانةوة دةرِوانينة كيَشةى باشوورى رؤذهـةآلتى توركيـا، واتـا:    

ةوان هـةم لـة   ريَطةضارةى ئيسالمى دةطرينةبةر بؤ ضارةسةركردنى دؤزى كورد لة توركيـا، ضـونكة ئـ   
رووى ئايني و هةم لة رووى بري و باوةرِةوة برامانن. ليَرةشةوة، كـورد لـةماف و ئةركـدا لةطـةأل تـورك      
يةكسانن، بؤية ثيَويست بةوة ناكات داواى رةوشيَكى نةتةوةيى جيـاواز بـؤ خؤيـان بكـةن ماداميَـك      

ةى كـةرِآ بـة هـةموان دةدات    ليَبوردةييان لةطةَلدا دةكرآ لة ضوارضيَوةى ئـةو برايةتييـة ئيسـالميي   
مومارةسةى زمان و كلتوورى خؤيان بكةن. ىلَ، ئةمة مافى ئةوةيان ثيَنادات خويَنـدن و ب وكردنـةوة   

(. بةآلم تةمةنى حكوومةتةكةى ئةربةكان ئةوةندة دريَذ نـةبوو تـا بتوانـآ    00بة كوردى ثيادة بكةن،)
بانطةشـةى بـؤ دةكـردن، جـآ بـةجآ بكـات.       ثرِؤذةكانى و ئةو سيستمة دادثةروةرانةى كة ئةربةكان 

رووخا، ثا  ئةوةى سوثا كوودةتا سـثييةكةى لـة دذى ئـةجنام     0997ى مايسى ساَلى 01ئةوةبوو لة 
( لةاليــةن ئةجنومــةنى ئاسايشــى 0997ى شــوباتى 18دا لــة دةرةجنــامى دةركردنــى برِيارةكــانى )

ى ئوســووىل كؤنةثةرســتى و نةتةوةييــةوة كــة تايبــةتبوون بــة ريشةكيَشــكردنى ضــاالكى ئيســالم 
 تريؤريستى و جوداخوازى.
لة ضاو كيَشةى طةىل كورد لـةتوركيا، سـاَلى رووداوة كـت و ثرِييـةكان      0998ئةطةرضى، ساَلى 

بوو، ضونكة رووداو طةليَكى دراماتيكييانةى يةك لةدواى يةك بةسةريةكدا هاتن، وةك ئـةوةى بَليَيـت   
يَنيَت.. دةبينني لـة اليـةك توركيـا ريَككةوتننامـة سـرتاتيذيية      هيَزيَكى شاراوة لة ناوضةكة دةياجنووَل

سةربازيةكانى لةطةأل ئيسرائيل طريَ دا كةريَطة بةئيسرائيل دةدةن بوارة ئامسانييةكةى فراوانرتبيَـت بـؤ   
ئةوةى هةموو ناوضةى رؤذهةآلتى ناوين بطريَتةوة، لة اليـةكى ديكةشـةوة وياليةتـة يـةكطرتووةكانى     

ارة جةختى كردةوة سةر رؤَلى طرنطى توركيا لـة ناوضـةكة ،ضـونكة توركيـا لةسـةدةى      ئةمريكا دووب
 ، خؤى ضارةنووسى ناوضةكة ديارى دةكات،.(10)داهاتوو
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رؤذنامةظانى بةرةطةز تورك )تايفؤن تاليب ئؤةَلو( ثيَشـرت لـة ئيتاَليـا، ضـاوثيَكةوتنيَكى لةطـةأل      
وو كة لة دةستثيَكى ئـةم باسـةماندا خسـتمانةرِوو،    ئؤجاالن سازدابوو و هةمان ئةو ثرسيارةى ليَكردب

ئةويش: ئايا ثوختةى ضارةسةرى ئاشتييانةى كيَشةى كورد ضيية؟ ئايا بة ماناى فيدرياَلييـة؟ ئؤجـاالن   
كةسـايةتييةكى   0998بةم شيَوةية وةآلمى ثرسيارةكةى دةداتةوة و دةَليَت: لة ثا  ناوةرِاستى سـاَلى  

ندى سةربازى بة ريَطـةى ضـةند نيَوبذيوانيَكـةوة ثيَوةنـدى ثيَـوةكردم و      سياسى طرنطى خاوةن باكطراوة
ثيَشنيارطةليَكى بنياتنةرانةى لةمةرِ ضارةسةركردنى كيَشةى كوردةوة ثيَشكة  كرد. مـن، قةناعـة    

بة شـيَوةى يةكاليةنـة ئاطربةسـتم راطةيانـد،      0998بةو ثيَشنيارانة هيَنا و لة يةكى ئةيلووىل ساَلى 
بدةم ثيَشنيارةكان لة سةر ئاطريَكى هيَور ثيَبطةن، وةىلَ ديارة تيمةكةى تر كةبانطةشـة بـؤ    تاكو ماوة

ــة  -لةســةروويةوة ســةرؤكى كؤمــار -ضارةســةركردنى ســةربازى دةكــات تــوانى بةســةر ئــةم رةوت
ئاشتيخوازةدا زاأل بيَت، خؤيشى )واتة: سـةرؤكى كؤمـار( كاتَيـك سـةردانى نةمسـاى كـرد تاكيـدى        

)لةتوركيا كيَشةيةك بوونى نيية بةناوى كيَشةى كوردةوة و هةموو كةسيَك بـة مافـةكانيان   كردةوة كة 
شادن، بةآلم لةويَدا بزوتنةوةيةكى تريؤريستى هةية لةناوى دةبةين(، ئةمة لة كاتيَكدا، جيهان هـةموو  

ة بؤ سـرِينةوةى  دانى ناوة بةبوونى كورد و ثيَناسةى كورددا. بؤية من دبيَذم ئةم حاشاكردنة و ئةم هةوَل
طةىل كورد، خؤى بووة هؤى ئةوةى كورد دةستبداتة ضةك بؤ داكؤكيكردن لة مافى نةتةوةيى خؤيـان،  
وةىلَ ئيَمة سةرةرِاى ئةوة  ئاطربةسـتمان راطةيانـد و داواى ضارةسـةرييةكى دميـوكراتى ئاشـتييانةى      

بـريى لـة ضارةسـةركردنى    مستةفا كةمال، كاتى خؤى بة شيَوةيةك لـة شـيَوةكان    -كيَشةكةمان كرد
كيَشةى كورد كردةوة و لة دةستثيَكى دامةزراندنى كؤمارى توركيا، بريؤكة ئؤتؤنؤمى و بةشـداربوونى  
كوردى لة دةسةآلت خستة روو، بـةآلم دواجـار ئـةم مةسـةلةية فـةرامؤ  كـرا. ئيمـرِؤيش رةوتـى         

سـةر قةناعـةتيَك كةئـةوة    رووداوةكان بة هةمان ئاراستة دةرِوات ثا  ئـةوةى هـةموو اليـةك هاتـة     
كاريَكى زةروورة سنووريَك بؤ ئةو شةرِة دابنرآ كة لة كوردستان هةآليسـاوة و دةسـتبكرآ بةخـةباتى    

 (.07سياسى بؤ وةديهيَنانى ئةو ئاماجنانةى دةمانةويَن)
و لةميانةى بـةرطريكردنى   0999ى شوباتى 00بةآلم ئؤجاالن لةثا  دةستطريكردنى لة بةروارى 

ثيَش دادطاى دووةمى ئاسـايش لةدوورطـةى ئـيمرياىل، بريؤكـةى دامةزرانـدنى )كؤمـارى       لةخؤى لة 
دميوكراتى لة توركيا(ى خستةرِوو وةكو ئالتةرناتيظيَك )جيَطرةوة( بؤ ئةو فيدرياليزمييةى كة لة سـاَلى  

 خستبووية بةربا ، ثوختةى ئةم فيدرياليزميية  لة اليةن نووسةرى كورد )نووح ئاتة ( بـةم  0997
( ،وآلتى ئـةنادؤأل لـة رووى جـوطرافى و ميَذووييـةوة بـة نيشـتمانى       08شيَوةية شرؤظة كرا، دةَليَت:)

هاوبةشى كورد و تورك و ئةو نةتةوانةى تر دادةنرآ كة لة بةرةبةيانى ميَذووةوة تيـا نيشـتةجآ بـوون،    
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نةتةوةيى توركةكان،  ز بووة نيشتمانى0170ضونكة وآلتى ئةنادؤأل دواى شةرِى )مةالز كورد( لة ساَلى 
ليَرةشةوة طوزةرانى ئيمرِؤيان و ئةوى لة ئاينـدة  ضـاوةرِيَيان دةكـات نـةك تـةنها بةسـرتاوةتةوة بـة        
ئارةزوويان لة ذيانى هاوبةشى ثرِ برايةتى و دؤستايةتى و ثاك و بيَطةرد، بةَلكو وادةكات ئةو ذيانة زؤر 

نةتةوةيى لةم جؤرة دميوطرافيـا و رووداوة ميَذووييـة    ثيَويست بيَت. بؤية دامةزراندنى دةوَلةتيَكى تاكة
يةك لةدوا يةكانةى وآلتى ئةنادؤأل، نامؤيـة و رةنطـة ئـةو )دةوَلةتـة يـةك نةتةوةييـة( ببيَتـة هـؤى         
دوذمنايةتى و دووبةرةكى و ئةو ملمالنآ و بطرة و بةردانةى كة دوور نيية شةرِ و شؤرِى كاولكاريان ىلَ 

يَتة مايةى ناسةقامطريى و ضاندنى تـؤوى طومـان و خوَلاانـدنى نادَلنيـايى و     بكةويَتةوة، ئةمة  دةب
بيَمتمانةيى لة نيَوان ئةو طةالنة و ئةجنا  الوازى و دواكةوتن و دواية  جيابوونةوة. كةضى سيسـتمى  

ن لة دةوَلةتى فيدرياَلى كة جؤريَك لةو دةوَلةتة ميللييانة ثيَكديَنآ كة ذمارةيةكى زؤر لة وآلتانى جيها
ضاخى ئةنتةرنيَت و جيهانطريى و ريَزطرتن لة مافى مرؤظ ثيادةى دةكةن، سيستميَكى لةبار و طوجناوترة 
بؤ ئةو دةوَلةتانةى ضةند نةتةوةيةكى جياجيا لةسةر خاكةكةيان دةذين، ضونكة دةوَلةتى فيـدراَلى بـةو   

كيش بؤ ئاشـتةوايى كؤمةآليـةتى و   نةتةوة خاوةن فرة كةلتوورييانة، دةوَلةمةند دةبآ و دةبيَتة ئامرازيَ
يةكيَتى ذيارى لة ضوارضيَوةى دةوَلةتى ياسا و دميوكراتى ثةرلةمانى و فرةيى هزرى، ثا  ئةوةى رؤح و 
خويَنةكان ئاميَتة و تيَكةآلوى يةكرت بوون و بةرذةوةندى و خواستة ئايندةييةكانيش يةكيان طرت. ئةمة 

يَكى دامةزراندنةوة ثيَكديَت بتوانيَت دةستووريَكى كاتى بؤ وآلت تةنها بة ريَطةى ثيَكهيَنانى ئةجنومةن
دابرِيَذيَت بؤ ئةوةى بيخاتة ثيَش ريفراندوميَكى جةماوةرى دان بنيَت بـةماف و ئازادييـةكانى هـةموو    
نةتةوة و ثيَكهاتةكان لةوآلت و ليَبوردنى طشتى دةربكـات و ثاشـانيش ئةطـةر بـؤ جـاريَكيش بيَـت       

ثيَى ذمارةى نةتـةوةكان و بـةريَطاى ثيَوةرةكـانى زمـان و ئينتيمابوونـةوة بةئـةجنام       سةرذميَرييةك بة
بطةيةنريَت. لةدواى تةواوبوونى ئةم هةموو ريَكارانة  كؤنطرةيةكى طشتى بؤ نويَنةرانى هةموو ثارتة 
سياسييةكانى وآلت دةبةسرتيَت بؤ برِياردان لةسةر دةستوورى هةميشـةيى و جيَبـةجيَكردنى هـةموو    
ــة ناوضــةييةكان و   ثيَداويســتييةكانى فيــدرياليزم: ثةســةندكردنى )نامةركــةزى ئيــدارى( و ئةجنومةن
وياليةتةكانى خاوةن ئؤتؤنؤمى لة سيستميَكى سياسى دميوكراتيدا، هةروا دانانى ثةرلةمانيَكيش كة لة 

( ساأل جاريَك 6هةر ) نويَنةرانى هةَلبذيَردراو لةو هةَلبذاردنة طشتييةى كة -0دوو ئةجنومةن ثيَكديَت: 
ئةجنومةنى نويَنةرانى وياليةتةكان. هةردوو ئةجنومةنيش ثيَكةوة سـةرؤكى كؤمـار    -1بةرِيَوةدةضيَت. 

هةَلدةبذيَرن و برِيار دةدةن هةردوو زمانى توركى و كوردى لة توركيا ببنـة زمـانى فـةرمى دةوَلـةت و     
ر مومارةسةى زمان و كلتوورى خؤيان بكـةن،  دانيش بةوةدا دةنيَن هةموو نةتةوة و كةمايةتييةكانى ت
 (.09سةرةرِاى زامنكردنى دةوَلةت بؤ ئةو مومارةسةية،)
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هةرضةندة، سيستمى نويَى جيهانى تـاك جةمسـةرى كـة كـؤنرتؤَلى هـةموو كاروبـارى جيهـانى        
، كردووة و بةثيَى بةرذةوةندييةكانى خؤى، كار دةكات: يان بؤ يةكخستنى دةوَلةتةكان، وةك )قـوبر ( 
يانيش كار دةكات بؤ هةَلوةشاندنةوة و ليَكرتازانيـان، وةك )يـةكيَتى سـؤظيَت و يؤطؤسـالفيا(، ئـةوا      

رةتيكـردةوة   0997بة تايبةتى ثا  ئةوةى يةكيَتى ئـةوروثا لـة سـاَلى     -ناوةندة سياسييةكانى تورك
جيَبـةجيَكردنى ثـةميانى   ثيَيان واية: خؤرئاوا بة نيازى  -توركيا بة ئةندام لةناو ئةجنومةنةكةى وةربطرآ

رةتيكـردةوة،   0911سيظةرة كة )مستةفا كةمال( ريَبةرى بزوتنةوةى رزطارخيوازى ميللـى لـة سـاَلى    
ليَرةشدا، بؤَلةنـد ئةجةويـد سـةرؤك وةزيرانـى توركيـا، جـةختى        -كار دةكات بؤ دابةشكردنى توركيا

وثا لــة اليــةن ئةجنومــةنى كــردةوة كــة: ،رةتكردنــةوةى بةئةنــدامبوونى توركيــا لــة يــةكيَتى ئــةور
ئةوروثييةوة، تاكيد لة سةر ئارةزووى دةكات بؤ لةتكردنى توركيا بة ثيَى ثةميانى سيظةرى لـةطؤرِنراو،  
بةآلم ئيَمة بةراشكاوى دةمانةوآ بَلينَي: ئةطةر ئةوروثا ئاتاجى بة توركيا نييـة، ئـةوا توركيـا  هـيض     

وركيا لةطةأل دؤسـتةكانى خؤيـدا ثالنرِيَـذى دةكـات بـؤ      ثيَويستى و ئاتاجيَكى بة ئةوروثا نيية، بؤية ت
 (.71خزمةتكردنى بةرذةوةندييةكانى لةجيهان و ناوضةكةدا،)

لةاليةكى ديكةوة، مةسعوود يةملاز ريَبةرى حيزبى نيشـتمانى دايـك و هاوبةشـى ئةجةويـد لـةو      
ةتكردنـةوةى  حكوومةتة كةمايةتييةى كة لة دةرةوةيـدا ثشـتطريى دةكـرد تاكيـدى كـردةوة كـة: ،ر      

وةرطرتنى توركيا لة يةكيَتى ئةوروثا تاكيدبوونة لةسـةر ئـةوةى كـة ئـةم يةكيَتييـة بؤتـة كؤمـةَليَك        
 (.70دةوَلةتانى مةسيكى، بؤية توركياى موسَلمان لة ئةنداميَتى خؤى وةرناطرآ،)

ئـةَلمانيا  بؤ سةر وآلتانى ئةوروثى و هةوَلـدانى   -هاوثةميانى توركيا -بةآلم، طوشارةكانى واشنتؤن
بؤ دةستةبةركردنى ثشتطريى توركيا لة ملمالنيَى بةرذةوةنديية ئابوورييةكان لة ناوضةى ئاسياى نـاوين  
و هةروا دةرككردنى فةرةنسا بة طرنطى ثيَطـةى سـرتاتيذى توركيـا لـة ناوضـةى ئؤراسـيا، ثـاَلى بـة         

يــا لــة بــةروارى كــؤنطرةى لوتكــةى ســةرانى يــةكيَتى ئــةوروثاوة نــا جــارِى ئــةوة بــدات كــة تورك
لةيةكيَتى ئةوروثا وةردةطرييَت بةو مةرجة: ،توركيـا ضاكسـازى ئيـدارى و سياسـى و      0/00/0998

ئابوورى لة وآلت بةجآ بطةيةنيَت بة ضارةسةركردنى كيَشةى كورد بةريَطةى ئاشـتى و بـةثيَى ثيَـوةرة    
ياسـا طـةليَكيش دابنيَـت     دميوكراتييةكانى كؤبنهاطن و ناكؤكييةكانى لةطـةأل يؤنـان يةكالبكاتـةوة و   

هةموو ئةو حوكمانة هةَلبوةشيَنيَتةوة كة لة دذى مافى مرؤظن و كؤت و بةنـد دةخةنـة سـةر ئـازادى     
(. ليَرةشـةوة،  71رادةربرِين و ضارةسةركردنى تةنطذةى ئابووريش لة توركيا بةشـيَوةيةكى بنـةرِةتى،)  

وانى سةربازى ئةم وآلتة دةركيـان كـردووة   واديارة توركيا بؤتة بارمتةى كيَشةى كورد، ثا  ئةوةى ثيا
كة ئةم كيَشةية ناكرآ بة ريَطةى سةربازى ضارةسةر بكريَت. ضـونكة توركيـا ناتوانـآ لـةم ملمالنـآ      
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خويَناوييةدا تا هةتا بةردةوام بيَت هةروةك ئةوة ضؤن ئاثؤيش )عةبدوَل  ئؤجاالن( لةوة تيَطـةييوة كـة   
 هيَزى سةربازى لة ثـةميانى ئةتَلةسـى و ثيَنجـةمني سـوثا لـة      ريَكخراوةكةى ناتوانآ بةسةر دووهةمني

جيهان سةربكةويَت. ئةوروثا  قةناعةتى بة بؤضوونى واشنتؤن هيَناوة بة زةروورةتى دةسـتةبةركردنى  
بـؤ الى رؤذئـاوا،    -( ساَلة لة سيستمى بةرطرى رؤذئاوا بةشـدارى دةكـات  01كة ) -ثاَلثشتى توركيا

ىَ بكات لة قةآلضؤكردنى ئـةو طرووثـة تونـدرِةوة ئيسـالمييانةى كـة لـة       تاوةكو ئةركى خؤى جيَبةج
ــةرةى     ــوركى و ب ــوَل ى ت ــةوة، وةك: )حيزب ــان كؤدةكةن ــةكدارةكاندا خؤي ــالميية ض ــراوة ئيس ريَكخ
رزطارخيوازى ئيسالمى و ريَكخـراوى جـةنطاوةرانى رؤذهـةآلت(، دةسـتةبةركردنى ئـةو ثاَلثشـتييةى       

بةوة ديَتةدى لةيـةكيَتى ئـةوروثا وةربطرييَـت. ديـارة، خـودى عةبـدوَل        توركيا  لةاليةن رؤذئاواوة 
ئؤجاالنيش قةناعةتى بة هةموو ئةو طؤرِانكارييانة هيَناوة كة لة ناوضةكةدا هاتوونةتـة ثيَشـةوة، بـؤ    
ئــةوةى خــؤى )واتــة ئؤجــاالن( و ئاشــنتؤن لةشــانؤطةرى ثشــيلة و مشــكةكةدا ليَكتيَطةيشــتنيَك  

ت لة ثيَناو دؤزينةوةى ريَطةضـارةى ئاشـتييانةى دميـوكراتى دؤزى كـورد بـةجارِدانى      لةنيَوانياندا هةبيَ
 ئاطربةست لةاليةن ئؤجاالن و ئةجنا فرِيَدانى ضةك و داواكردن لةطةرِيالكانى بؤ بةجيَهيَشتنى توركيا.

ى ى كانوونى دووةمـ 11تا  1كؤنطرةى حةوتةمى ثارتى كريَكارانى كوردستان كة لة نيَوان رؤذانى 
نويَنـةرى حيـزب كـة لـة      180لة ئةشكةوتيَكى طةورة لةضياى قةنديل بة بةشداربوونى  1111ساَلى 

هةموو اليةكى جيهانةوة ئامادةبوون بةسرتا، دانى بة واقيعى نويَى بزوتنـةوةى كـورد نـا بةدارِشـتنى     
ةبـةرى خـةباتى   سرتاتيذييةتيَكى نوآ بؤ ريَكخراوةكة، بريتى بوو لة: ثةسندكردنى دانانى ضـةك و طرتن 

بؤ )هيَزى بةرطرى ميللى(، طـؤرِينى   ARGKسياسى دميوكراتى، طؤرِينى باَلة سةربازييةكةى حيزب 
بؤ )يةكة دميوكراتيية ميللييةكان(، سـةرلةنوآ هةَلبـذاردنى    ERNKناوى بةرةى ريَكخستنى خةبات 

دى حيـزب بـة   ئؤجاالن بةطشتى دةنطةكان بـة سـةرؤكى حيـزب، هةَلوةشـاندنةوةى كؤميتـةى ناوةنـ      
( ئةندامـةوة بـؤ   7ثيَكهيَنانى دةستةى كارطيَرِى حيزب، زيادكردنى ئةندامى سةرؤكايةتى حيزب لـة ) 

( ئةندام، دةبآ ئاآلى حيزبيش ثيَكبيَت لـةرةنطى سـوور، ئةسـتيَرةيةكى سـووريش لـة نـاو رؤذى       9)
رنامـةى ئاشـتى   زةردى كوردستان لة طؤشةى ضةثى الى سةرةوةى دانراوة، دوايـة  ئامـادةكردنى بة  

 (.71( ماددة)7كةثيَكهاتووة لة )
وةىلَ، سرتاتيذيية نويَيةكةى ئؤجاالن كة خؤى لة بريؤكةى دامةزراندنى ئـةو كؤمـارة دميوكراتييـة    
دةبينيَتةوة تورك و كورد و كةمايةتييةكانى تر بة برايةتى و دؤستايةتى و تةبايى تيَدا بذين، نايةتـةدى  

نايانةوآ دان بنيَن بة ثارتى كريَكارانى كوردسـتان بـة سـيفةتى وتةبيَـذى      ماداميَك ذةنراَلةكانى سوثا
رةمسى بةناوى كوردةوة،، هةرضةندة ئةجنومةنى نةتةوةيى توركيا لة دانيشتنى مانطى شـوباتى سـاَلى   
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دانى نا بة مافى خويَندن بة زمانى كوردى لةتوركيا بةشـيَوةى تـاكى دواى ئـةوةى كةريَطـةى      1111
ارةسةى زمانةكةيان لةذيانى رؤذانـة و فيَركـردن و ب وكردنـةوةى تايبـةتى بـةو زمانـة       بةكورددا موم

بةشيَوةى تاكى بكةن لة ضوارضيَوةى ريَطـةدان بـةو زمانانـةى هاوآلتيـان لـةذيانى رؤذانةيانـدا ثيَيـان        
 داخيَون بة مةرجيَك ئةو زمانانة مافى سةروةرييان نةبيَت بة سـةر زمـانى توركييـةوة كـة بـةزمانى     

 (.76فةرمى هةموو هاونيشتمانييةكى توركيا دادةنرآ،)
مليـؤن   0.11ى كـوردى و بةدةسـتهيَنانى   HADEPبةآلم دامةزراندنى ثارتى دميوكراتى ميللى 
تيَدا بةشداربوو، بة سةركةوتنيَكى طـةورة دادةنـرآ    0999دةنط لة يةكةمني هةَلبذاردن كة لة ساَلى 
تى سياسـييان بـؤ دةسـتةبةركردنى مافـةكانيان و هـةم بـؤ       بؤ بزوتنةوةى ئاشتيخوازى كـورد و خـةبا  

وةرطرتنى هاوسؤزى ضةند كةرتيَكى فراوانى راى طشتى توركيا، ئةمة جةخت لةوة دةكات ئـةم حيزبـة   
بؤية لةدايك بووة تا مبيَنآ و ترسى ئةوةى نةبيَت جاريَكى تر داخبريَت، هةروا خؤيشى ئامادة بكات بـؤ  

اردنةكانى داهاتوودا، نـةخوازة ثـا  ئـةوةى يـةكيَتى ئـةوروثا لـة ئـاخر و        دةرةجنامى باشرت لة هةَلبذ
ئؤخرى ساَلى رابوردوو )بةَليَننامةى بةشداربوون(ى دانا بؤ وةرطرتنى توركيا لة ئةجنومـةنى ئـةوروثا و   
توركيا  )ثةميانى كارى نيشتمانى( ئامادةكرد كةهيََلـة ثانـةكانى ئاماجنـة ئايندةييـةكانى توركيـاى      

رتووة بؤ: كراوةيى بة رووى دميوكراتى و بةجيَطةياندنى ضاكسازى ياسايى و سياسـى و ئـابوورى   لةخؤ ط
لة وآلت بةثيَى ثَيـوةرة دميوكراتييـةكانى كؤبنهـاطن كـة توركيـا وةك وةفادارييـةك بـؤ بةَليَنـةكانى         

هـاوطن(  دةخياتـة بـةردةم )كؤنتـةر فري    1110ى ئادارى ساَلى 10بةرامبةر بة ئةجنومةنى ئةوروثى لة 
كؤميسارى ئةوروثى بةرثر  لة فراوانبوونى بازنةى ئةوروثى لة برؤكسيَل، ئةمـة  وادةكـات حيزبـى    

(ةوة 0996كــة زووتــر واتؤمــةتبار دةكــرا كــة: ،لــةوةتى لةســاَلى ) HADEPدميــوكراتى ميللــى 
مرِاسـتى  دامةزراوة تاوةكو ئيمرِؤيش، سيَبةرى ثارتى كريَكـارانى كوردسـتانة،، لةئيَسـتادا ببيَتـة دة    

كوردانى توركيـا، بـةآلم ئـةوة مانـاى ئـةوة نييـة دانوسـتان لةطـةأل ثـارتى كريَكـارانى كوردسـتان            
( ساَلدا خؤى دووبارة لةتوركيا و ناوضـةكة كؤبكاتـةوة   00رةتبكريَتةوة ئةو ثارتةى كةتوانى لةماوةى )

رةكانى جيهـان و هـةروا   بةشيَوةيةكى ئةوتؤ بووة خاوةنى نويَنةرايةتى سياسى لةزؤربةى ثايتةختة طـةو 
خاوةنى ريَكخراوة سياسييةكانى خويَندظانان و الوان و ئافرةتانء ثياوانى كـار و بـانن و كؤمثانياكـانى    
)هوَلدنط( و ثةرلةمانة كوردييةكةى خؤى لةتاراوطة )بةلضـيكا( بةسـةرؤكايةتى نووسـةرى بةرةطـةز     

ةويَنةى حكوومةتى سيَبةر وايـة بـؤ ئـةم    كورد يةشار قايا، ديسا خاوةنى ئةو كؤنطرة ميللييةشة كة ب
حيزبة لةتاراوطة )ثاريس( بةسةرؤكايةتى زاناى كوردى بـةناوبانط عيسـمةت شـةريف وانلـى بـةَلكو      
جةخت لةسةر ئةو هةموو متمانةية دةكات كةريَكخراوة جيهانيية ثيَشكةوتووخواز و مرؤييـةكان بـةم   
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دسـتان ريَبةرايـةتى دةكـات وةك بزوتنةوةيـةكى     كيَشةيةيان لةتوركيا داوة كـةثارتى كريَكـارانى كور  
رزطارخيوازى كوردى لةثيَناو دانثيَنان بةثيَناسةى كورد و ئةو مافة نةتةوةيى و سياسـييانةى هاوبةنـدن   
بةمرؤظى كورد و بؤ دةستةبةركردنى مرؤظبوونى و تا دةطاتة ثةرةثيَدانى خودى ئةم مرؤظة و كلتـوور و  

ية دةستةى سةرؤكايةتى ريَكخراوى ثارتى كريَكـارانى كوردسـتان لـة    كؤمةَلطةكةى، تيَدةكؤشيَت. بؤ
بةياننامةيـةكى دةركـرد و بـؤ رؤذى دواتـر رؤذنامـةى ئوزطـور بوليتكـا         1110ى ئادارى ساَلى 17

ئةسـتةمووأل بـةزمانى تـوركى     -)سياسى ئازاد( زماحناَلى ريَكخراوةكـة كةلةهـةمان كـات لةبـةرلني    
ب وكردةوة، تيادا جةختى كردة سةر ئـةوةى كـة: ،ريَكخراوةكـة هـةر     دةردةضيَت، ئةو بةياننامةيةى 

لةتكراو ئاميَزةكانى بؤ وآلتـى ئـةنادؤأل رةتدةكاتـةوة،     -وةك ضؤن ثةميانى سيظةر بةبةندة جوداخوازيية
ئاوا  ريَككةوتننامةى لؤزان بةو ماددانةيةوة كةحاشا لـةبوونى كـورد و مافـة رةواكـانى لـةتوركيا      

تةوة و داوا دةكات )ثةميانى كارى نيشتمانى( بةَليَنيَك بطريَتة خـؤ بـةوةى كـةتوركيا    دةكات، رةتدةكا
برِيار بدات بةهةَلوةشاندنةوةى حوكمى لةسيَدارةدان لةياسـاكانى، سـةرةرِاى هةَلوةشـاندنةوةى مـاددة     

( لةياسـاى سـزاكانى توركيـا كةكؤتبةنـدى قورسـيان      101( لةياساى حوكمى عـورفى و مـاددة )  8)
ة سةر ئازادى رادةربرِين لةتوركيا و ريَطرى لةكورد دةكـةن مومارةسـةى مافـةكانيان لـةرووى     خستؤت

ــدانى كولتوورةكــةيان   ثــةروةردة و فيَركــردن و ب وكردنــةوة بــةزمانى خؤيــان بكــةن لــةثيَناو ثةرةثيَ
اندنى لةضوارضيَوةى زامنكردنى دةوَلةت بؤ مومارةسةكردنى ئةو ماف و ئازاديانة لةاليةك و بؤ رةخسـ 

هةل لةثيَش هةموو كةمة نةتةوةيى و ئايينى و ئايينزاكان لةتوركيا بؤ ئـةوةى مومارةسـةى ئازادييـة    
 طشتييةكان بكةن بةئاماجنى ثةرةثيَدانى كلتوور و كؤمةَلطةكةيان لةاليةكى تر.

و  -انو لـةجيه  -ئةم تيَرِوانينة مرؤيية بازنة بةرفراوانة بةرامبةر بةمافى كةمايةتييةكان لةتوركيا
ئارةزووى رؤذئاوا  لةضارةسـةركردنى كيَشـةى كـورد بةريَطايـةكى ئاشـتييانةى دميـوكراتى، لةطـةأل        

بـةرةو   -مليـؤن كةسـة   00-01كةذمارةى دانيشتوانى لـةنيَوان   -خواستةكانى طةىل كورد لةتوركيا
ةموو كةمايةتييـة  دامةزراندنى ئةو دةوَلةتة فيدرياليزميية دميوكراتيية يةكطرتووة دةطوجنيَن كةتيادا ه

نةتةوةييةكان بةو مافانة شادبن كة بـة نةتـةوة زؤرينةكـة دراوة لـة اليـةك و لـة اليـةكى تريشـةوة         
بةزامنكردنى دةوَلةت بةرامبةر بة ثيادةكردنى باشى ئةو ماف و ئازادييانة بة اليةنى كـةم لةميانـةى   

ارِى حكوومـةتى كـوردى خـؤى    ( ساَلى داهاتوو، ئةطينا ثارتى كريَكارانى كوردسـتان جـ  0( يان )1)
دةدات، بؤ ئـةوةى يـةكيَتى ئـةوروثا بةريَطـةى      -بةمةزةندةى زياتر لةفةرِةنسا يان ئيتاَليا -لةتاراوطة

دامبـةزرآ و بـةهاوكارى لةطـةأل ثـةميانى      1111هيَزة دةستيَوةردانة خيَراكةيةوة كـةبرِيارة لـة سـاَلى    
بيَت: ئةمة لةباريَكدا ئةطـةر ذةنراَلـةكانى سـوثاى     ئةتَلةسى توركيا ناضار بكات بةم ضارةسةريية رازى
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تورك لةسةر ئةم راوبؤضوونةى خؤيان سووربوون كـةوا: دانثيَنـان بـةمافى كلتـوورى و سياسـى كـورد       
لةتوركيا، ياخود بةئةندامبوونى توركيا لة يةكيَتى ئةوروثا، دةبنة هؤى دابةشبوونى توركيا،. ضـونكة  

يَتى ئـةوروثاوة، دابـة  نةبوونـة بةسـةر خؤيانـدا، بـةَلكو ثـرت        ئةو وآلتانـةى ضـوونةتة ريـزى يـةك    
ثيَشكةوتوون و ثرتيش بة دميوكراتى و سـةقامطريى سياسـييةوة، شـاد و بةختـةوةرن. فيـدرياليزمى      

( وياليةتةكانييـةوة، ئيمـرِؤ بةطـةورةترين هيَـزى سياسـى و ئـابوورى و       01ئةمريكاييش بـة هـةر )  
و تاكة جةمسةرةى كـة سياسـةتى نيَودةوَلـةتى ئاراسـتة دةكـات و      سةربازى دادةنرآ، بةَلكو بؤتة ئة

ئايديؤلؤذيا سةركةوتووةكةى خؤى بة هةموو جيهاندا ب و دةكاتـةوة. ليَرةشـةوة، عةبـدوَل  ئؤجـاالن     
 1110ى ئادارى سـاَلى  10ريَبةرى ريَكخراوى ثارتى كريَكارانى كوردستان لة ثةيامى نةورؤزدا كة لة 

ذهةآلتى ناوينى كرد، بانطةشة دةكات بؤ دامةزراندنى يةكيَتى فيدراَلى نيَوانيـان،  ئاراستةى طةالنى رؤ
لة بةر ثيَويستبوون بة ،زةروورةتى ثيَكهيَنانى بةرةيـةكى بـةهيَز لـة طـةالنى رؤذهـةآلتى نـاوين بـؤ        

سـةرى  بةرةنطاربوونةوة لةو مةترسييانةى رووبةرِوويان دةبنةوة، ئةويش بة سازدانى راثـةرِينيَكى سةرتا 
لة ثيَناو بةديهيَنانى دميوكراتى لةوآلتةكانياندا،. )يووسـف تووهـاللى( ئةنـدامى دةسـتةى كـارطيَرِى      
ثارتى كريَكارانى كوردستانيش، بريؤكةكةى ئؤجاالنى بةم شـيَوةية روونكـردةوة، دةَليَـت: جيهـان لـة      

رةو دميوكراتييـةت مـل   شؤرِشيَكى بةردةوامدا لة دذى دواكةوتن و كلكايةتى و ئيمثرياليزمى نوآ بـة 
دةنيَت، ئةمة  وا دةخوازآ طةالنى رؤذهةآلتى ناوين هاوكارى بكةن لة ثيَناو وةديهَنانى ضةشـنةكانى  
ثةرةثيَدانى نيشتمانييان بة ئاماجنى هةَلكشان و ثيَشظةضوون لة هةموو روويةكى ذيان و بؤ تيَكـةَلبوون  

هانيدا. لةبةر ئـةوةى طـةالنى وآلتـى ئـةنادؤأل و     بة ذيانى دميوكراتى لة ضوارضيَوةى سيستمى نويَى جي
دؤَلى دوو رووبارةكة و رؤذهةآلتى ناوين بةو سنوورة جوطرافيايةى كة تورك و كورد و عةرةب و فـار   

ميَـذوويى تـةواوكارى    -و توركمان و ئاشـوورى و ئةرمـةنى تيـا نيشـتةجيَن، يةكةيـةكى جـوطرافى      
كيَتى فيدراَلى لة نيَوان ئةم طةالنة ضارةسةرييةكى منوونةيية ثيَكهيَناوة، بؤية دامةزراندنى سيستمى ية

بؤ هةموو ئةو كيَشة و طرفتانةى كة نزيكةى سةدةيةكة بةدةرديانـةوة دةنـاَليَنن. جـا، ئةطـةر لـةويَرِا      
سةبةبكاريَك نةبآ ئةم طةالنة دوذمنايةتى يةكرتى بكةن، ئـةوا هؤكـارى زؤر هـةن وابكـةن يـةكيَتى      

ثيَك بيَنن لة ثيَنـاو ثيَشـكةوتن و طةشةسـةندندا، بـة تايبـةتى هـةر هـةموومان         فيدراىل دميوكراتى
 (.70نةوةطةىل ذياريي دؤَلى دوو رووبارةكة و وآلتى ئةنادؤَلني،)
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 سةرضاوة و ثةراوَيزةكانى بةشى هةشتةم

 
 دةرضووة. 06/0/0996ى توركى لة Aydinlikطؤظارى ئايدينلك  -0
هيم داقوقى بةناونيشانى: ضى دةزانى لةبارةى كوردى توركياوة. ديداريَك لةطةأل د. ئيربا -1

 ب وكراوةتةوة. 11/1/0991رؤذنامةى )عيَراق( بةةدا لة 
3- Miliyet gazetesi, 17-2-1994. 
4- Ozgor Bakis, 23-1-2000. 

5- Yeni Safak, 23-1-2000. 

بةبارهةَلطريَكى طةورة لةسةر  011 -ئةم رووداوة لةدةرةجنامى ثيَكدادانى ئؤتؤمؤبيلى مارسيد  -0
ئةستةمووأل لةنزيك باليكسري لةشويَنيَك ثيَى دةطوترآ )سةرسولك( روويدا.  -ريَطاى ئةزمري

مارسيدسةكة )سيداد بوجاق( نويَنةرى ئورفاى سةر بةحيزبى ريَطاى راست و سةرؤكى عةشريةتى 
)كةبريتني لةو جاشة )بوجاق(ى كوردى و سةرؤكى ريَكخستنةكانى ثاريَزطارانى طوندةكان 

، دةيئاذوت. PKK(ةوة هاوكارى حكوومةت دةكةن لةدذى 0987كوردانةى لةساَلى )
حمةمةد جاتلى يةكيَك  -0لةدةرةجنامى رووداوةكة هةريةك لةم كةسانة تيادا طيانيان لةدةستدا: 

دةطةرِا  بوو لةطةورة ثياوانى مافيا و هاوكارى لةطةأل دةوَلةتى نهيَنى دةكرد و ئةنتةرثول بؤى
 -1حسيَن قةرةجاداك بةرِيَوةبةرى ثيَشووى ئاسايشي ئةستةمووأل.  -1دةستطريى بكات. 

ذنة سةماكار خولياى  -6بةرِيَوةبةرى فيَرطةى تايبةتى ثؤليس )هيَزةكانى دةستيَوةردانى خيَرا(. 
ةوةى دؤستى حمةمةد جانلى، بوجاق بةشيَوةيةكى سةرسورِهيَن لةم رووداوة رزطارى بوو دواى ئ

تووشى هةندآ شكان هات. ئةم رووداوة ثرسياريَكى زؤرى هورووذاند لةبارةى هؤى كؤبوونةوةى 
بوجاق و ئةفسةرى ئاسايش قوجاداك لةطةأل ريَبةرى مافيا حمةمةد جانلى كة ثؤليسى نيَودةوَلةتى 

 بؤى دةطةرِا.
دى، بةناونيشانى: لةبةر وتارى ئةمحةد بانتو ئؤةَلو، باَليؤزى توركيا لةشانشينى عةرةبى سعوو -7

لة  180ذمارة )ال را ااور (  ئةم هؤيانة راوةدوونانى ئؤجاالمنان كرد، رؤذنامةى
00/0/0998. 

 .07/6/1110و هةروا هةمان رؤذنامة لةذمارةى رؤذى  10/1/1110ئوزطور ثؤليتيكا لة  -8
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لة  180 دوبةى ذمارة )ااصاح( داقوقى: كوردةكانى رؤذهةآلتى ناوين، طؤظارى ئيرباهيمد.  -9
00/0/0998. 
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 ( سةرةوة.1هةمان سةرضاوة، لةثةراويَزى ) -01
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